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 ןעזייר ןמלז

 ָאקיסקעל
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 עינָאלָאליפ ןוא עסערפ

 :רַאפ עטעּברַאעגרעּביא ןצנַאנניא עטייווצ

 עּבַאנסיוא עטקידנעטשלוּפרַאפ ןוא עטרעמ

 ד נא ב רע טייווצ

 (9פ - כ) |

 1927 ענליוו זו"פרת

 ןיקצע לק .ּב ןופ גַאלרַאּפ רענליוו
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 דנַאּב ןטייוצ םעד וצ ןעגנוקרעמַאּב

 ?קעל, םעד ןופ דנַאּב רעטייווצ רעד טָאה ןַאלּפ ןקידהליחּתכל םעד טיול |
 ?טנַא טלָאועג "עיגָאלָאליּפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיס
 וצ טַאהעג ּבָאה ךיא סָאװ ,לַאירעטַאמ רעד רעּבָא ,ת--כ תויתוא יד ןטלַאה
 =עגסיוא טזומעג ןּבָאה ת--פ תויתוא יד זַא ,ןסקַאװעגסױא ױזַא יא ,ןטעּברַאַאּב
 ןוא םיאולימ יד ןעננערּב ךיוא טעװ רעכלעוו ,דנַאּב ןטירד ןרַאּפ ןרעוו טלייט
 ןצנַאג םעד וצ רעטסינער םעד ךיוא יו ,דנעּב ייווצ עטשרע יד וצ םינוקיּת יד
 =יוַא םעוו ,עכָאּפע-ןָאסלעדנעמ רעד ויּב ,רוטַארעטיל עשידיי עטלַא יד .קרעוו
 ,ןָאקיטקעל םעד ןופ דנַאּב ןטרעפ םעד ןדליּב םורַא

 ןיא טצעזעג ךיז טָאה ןָאקיסקעל ןופ דנַאּב רעטייווצ רעטניײלעגרָאפ רעד
 םעד ןופ ןעגנוניישרע ןוא ןטקַאּפ עקירעהעגוצ יד וַא יװַא ,1926 רָאי ןופ ךשמ
 ןיא -- טּפיוהרעד ,ןרעוװ ןעמונעגפיוא טנעקעג ןיײװליײמ רַאנ ןּבָאד ראי ןקיזָאד
 תושר ןיימ ןיא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ ךױא .,טנרָאפ ןופ תויתוא יד
 ןעוו --- ןרעוו טצינעגמיוא טנעקעג לָאמעלַא טינ ןּבָאה ,רָאי םעד ןופ ךשמ ןיא
 ןופ ,טצעזעגסיוא ןעװעג ןיוש ןענייז ןָאקיסקעל ןיא תויתוא עקידנּפערטַאֿב יד
 רערייא זַא ,טנרעלעג גנורַאֿפרע עקירעהַאויּב יד ךימ טָאה טייז רערעדנַא רעד
 ,טנַאה רעטייװצ רעד ןופ ןטַאד ןוא תועידי טימ . ןָאזרעּפ עסיוועג ַא ןרטּפוצּפָא
 ןיא טרַא ןַא ריא ןּבעג וצ ידּכ ,ןזָאלכרוד ןצנַאגניא עלײװרעד יז רעסעּב זיא
 =יוַא ,עשיפַארגָאיּבַאטװַא טפָא ,ןלַאירעטַאמ ערעשיטנעטיוא טיול םיאולימ יד
 סָאװ ,ןעמענ ײר עצנַאנ ַא טזָאלעגכרוד דנַאּב ןקישציא םעד ןיא ןענייז םורַא
 טלדנַאהַאּב יז ןלעװ רעּבָא רַאפרעד ,דנַאּב ןטירד ןיא ןרעוו ןעמונעגפיוא ןלעוו

 ,ןענידרַאֿפ ײז סָאװ ,טײקכעלריפסױא ןוא טײקיױנעג רעצנַאג רעד טימ ןרעוו
 ּבילוצ ,דנַאּברַאפנטַאר ןופ ןעמענ עטוָאלעגכרוד לָאצ יד םיורג ןיא טרעדנוזַאּב
 ןיא ןעמוק וצ ןעננולעג רימ זיא טייצ רעטצעל רעד רָאנ ןיא טשרע סָאװ םע ד
 ןיא עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעׂשידי רעד ןופ רעײטשרַאפ יד טימ גנודניּברַאפ
 ,ר"סספ

 ןטלַאהוצּפָא םינ ידּכ ןוא תוּביס ענעדײשרַאפ בילוצ ,ךיא ּבָאה ןכײלגסָאד
 =עגכרוד ,דנַאּב ןטייוצ םעד ןופ גנוניישרע עטקיטעּפשרַאּפ גונעג ךיוא ױזַא יד
 :עטיל:דנוש רעד ןופ ,רוטַארעטיל:הלּכשה רעד ןופ רעײטשרַאפ עקינייא שזָאל
 ןיא םיאולימ יד ןיא ,רוטַארעטילףיוהלוש רענעפורעגײױזַא רעד ןופ ןוא רוטַאר
 יד םױל ןרעװ טלדנַאדַאּב םירּבהמ עטזַאלעגכרוד עלַא יד ןלעװ דנַאּב ןטירד
 ,רעהַאזיּב ןצינוצסיוא םייקכעלנעמ ןייק טַאהעג טינ ּבָאה ךיא סָאװ  ,ןלַאירעטַא מ
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 יײר רעצנַאג ַא ןופ ,דנַאּב ןטשרע םעד רַאּפ יו ,םלעפעג רימ ןּבָאה ךיוא
 ןצ יז ןעגנילעג ףוס = לּכ = ףוס טעוװ רימ ליפיוו ףיוא ןוא ,רעדליּב ןענָאזרעּפ
 =עלפוס ןוא ןּבַאנםיוא עקיר-עטייוו יד ןיא ןרעװ טריצודָארּפער יז ןלעװ ,ןעמוקַאּב
 ,ןַא אקיטקעל ופ ןטנעמ

 ןרעלעפקורד ןופ גנורעטעּבסיוא יד ךיוא דנַאּב ןשירד םעד ףיוא קידנגײלּפָא
 ןײרג ןכעל רעױרַאּב טסכעה םעד ןטכיררַאֿפ טרָא םעד ףיוא ךיא זומ ,המודּכו
 ,יקסװוָאר ָאמָאקס המלש ר"ד רעלעטשטפירש ןשיסור = שידיי = שיערּבעה םעד עגונּב

 ןָאורעּפ עטנעַאנ רעײז א ןכלעוו ןגעו ,רעניּבַאר רערימָאמישז םענעזעוועג םעד
 עקױָאד יד ךיו טָאה קילג םוצ  ,ןּברָאטשעג זיא רע וַא ,טרימרַאפניא ךימ טָאה
 =לעװ ,!קסװַארָאמָאקפ המלש ר"ד ןוא ,שלַאפ רַאפ ןיװענסױרַא עיצַאמרַאפניא
 ןיִּב ךיא םָאװ ,ןײז לחומ ךעלשנּפַאה רימ טעװ ,וועיק ןיא טציא טּבעל רעכ
 טרַא ןקירעהענ םעד ףיוא סָאד ןייז וצ ןקתמ) טרּפ םעד ןיא ןרָאװעג טריפרַאפ

 עג טקורדענּפָא ויא ןגיוּב רעקירעהעג רעד ליײיוו ,ךעלגעמ ןעוועג טינ ןיוש זיא

 =ָאלס המלש ר"ד ןופ עיּפַארנַאיּב עיונעג ערעבעלריפסיוא ןַא ןוא רעירפ ןרָאװ
 ,(דנַאּב ןטירד ןיא ןעמוק טעװ יקסװַארַאמ

 א

 *+ א

 ןטשרע םעד וצ רעועל םעד קידנקישּפָא ,ןעגנוקרעמַאּב ערעדנַא עלַא ןגעוו

 :טפירש עשידיי עלַא וצ השקּב ןיימ ןרוחרעּביא רָאנ ַאד ךיא ליװ ,ןַאקיסקעל דנַאּב

 עלַא וצ ללכּב ,רעגעלרַאפ ,רעצעזרעּביא ,ןגָאלָאליפ ,ןטסילַאגרושז ,רעלעטש

 ןוא ןרעסעּברַאפ וצ טערַא רעד ןיא טםימ רימ טפלעה :טרָאװ ןשידיי ןופ דניירפ
 ?עטשטפירש עשידיי ןופ םעיפַארגַאיּב (' וצ טקיש ! ןַאקיטקעל םעד ןעמוקלופרַאפ

 =ביּב וצ טקיש ;עטנַאקַאּב קינײװ ןופ ,ענעּברַאטשרַאפ ,ערעטלע ןופ טרפּב ;רעל

 ןטּפירקסונַאמ ,ןשפירשטייצ ,רעכיּב עשידיי ענעטלעז ןגעו תועידי עשיפַארגָאיל

 עקיוָאר יד ,קרעוװ ןײז ןופ ןזיירג ןוא ןרעלעפ יד ןָא רַאטװַא םעד טזייוו ;לײנדא
 ,ןרעוו טצינעגסיוא קנַאד טימ ןלעוו םינוקיּת ןוא ןטַאד עלַא

 ןעוייר ןמלז

 ,ענליװ ,10 'װ ,11 עקנַאילוהָאּפ.םיורג ,ןעוייר .ז :םערדַא ןפייא (*

 ןש



 ,רמרמ ןמלק וצ

 קרָאי-וינ ןיא

 !עגעלַאק ןוא דניירפ רעטרעעג רעייז

 ,טוגמוא רַאפ ןעמענ טינ טײקנדײשַאּב רעיא ןיא טעװ ריא זַא ,ףָאה ךיא
 :ןצסױרַא טייקכעלטנפע רעד ןופ געוו ןקיוָאד םעד ןּבילקעגסױא ּבָאה ךיא סָאוו
 רַאפ קירלוש ךייא ןיּב ךיא סָאװ ,קנַאד ןטסקיצרַאה ןוא ןטספיט םעד ךייא ןגָאז
 =רַאפ ןוא רערעווש ןיימ ןיא ףליה רעקיצוננגייאמוא ןוא רענעּבעגעגרעּביא רעיא
 ,רוטַארעמיל רעשידיי רעד ןופ ןַאקיסקעל, ןיימ בוא  ,טעּברַא רעכעלטרַאװטנַא
 ןעגנוניישרע ןוא ןטקַאפ יד ּפָא ןטסיירטעג םוצ טלניּפש "עינָאלָאליּפ ןוא עסערּפ
 -רַאפ וצ ךייא סָאד ויא -- עקירעמַא ןיא ןפַאש ןשירַארעטיל ןשידיי םעד ןופ
 רעשידיי רעד ןיא תואיקּב רעסיורג רעיא ייּב ,םָאמ רעשּביה רָאג ַא ןיא ןעקנַאד
 =נדײשרַאפ יד טימ ןעגנווצַאּב עכעלדניײרפ ערעייא ייּב ,עסערּפ ןוא רוטַארעטיל
 ךױא טרָאּפשעג טינ ריא טָאה ,ןטסילַאנרושז ןוא רעלעטשטּפירש עשידיי עטס
 =קעל םעד רַאפ לַאירעטַאמ ןקירעהעג םעד רימ ןּפַאש וצ ידּכ ,ימ ןוא םייצ רעייא

 טָאה טעּברַא עסיורג עקיוָאד יד ןוא ,טנַאקַאּב טינ ךעלנעזרעּפ ןעניײז רימ ,ןָאקיס
 ,ךַארּפש ןוא רוטַארעטיל רעזנוא וצ טּפַאשּביל םיוא ךעלסילשסיוא ןָאטעג ריא
 רַאפ ךייא ןענױלַאּב וצ טײקכעלנעמ ערעדנַא ןייק טינ ּבָאה ךיא יוװ יױזַא ןוא
 יד ןָא עשו טמענ ָאט ,טעּברַאטימ רעכעלטײברַאפמוא ןוא רעלופמרעוו רעיא
 ,ךייא וצ טײקרַאּבקנַאד ןיימ ןופ קורדסיוא םלַא תורוש עקיזָאד

 ץרא.ךרד םיורג טימ

 רבחמ רעד
 ןזּפרּת בא ןיא געט 10 ,ענליוו





 ןָאקיסקעל
 עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 עינַאלַאליּפ ןוא
ֶׂ 
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 ילולא ו"ט) דניקםיז:רדנטּכלא ןהּכ
 --186615/ט11

 :לטסילַאנרושז ,טנגעג רענילּבול ,שטיר
 :סערָאק טימ ןּבױהעגנָא טייקיטעט עש
 ,"דיגמהז ןיא ןענַאטעילעפ ןוא ןצנעדנַאּפ
 --1895 ,א"א קסאטאג 10040284 ,"ץילמהו

 :לעזעג רעד ןופ רַאטערקעס ןעוועג 5
 :ינָארכ ,עשרַאװ ןיא "ףסאיחאק טפַאש
 1919 טניז ,"רודהפ ןוא "דויח ןופ רעק
 :אמח ןופ רעטעּברַאטימ רעטסקיניײװעניא
 :סיוא רעד ןופ טנערעפער סלַא "טנעמ
 :ַאּפ ךיוא טקורדעג ;עסערּפ רעשידנעל
 ןיא ןעלקיטרַא עכעלטפַאשנסיװ = רעלוּפ
 :עגסױרַא ."ךָאװ רעטרירטסוליא רעד;
 ט"א רושָארּבַא ג"פ םענעגייא ןיא ןּבעג
 עשידוי ןענרעל ןעמ ףרַאד סָאװ ףיואח
 :יא ייר ַא ןוא דוד ןֹּב פ"א "עטכישעג
 סלצרעה ר"ד יװ ,ןרושָארּב עטצעזעגרעּב
 ןיא ןָאלָאס רעדָא טייּברַא ןהָא טיורּבח
 יּפ ,(22 ן"ו ,1902 ,עשרַאו) ?ןעידיל
 :יצולָאװער ַא ןופ םיבתּכש סניקטָאּפָארק
 ןסיורג םעד ןופ ןעלטיּפַאק רָאּפ ַא) "רענָא
 ,"ײסקעלַא שטיװערַאסעצ רעד" ,(קרעוו
 :עג ןגעו) "טייל עגנוי וצ ףורפיוא ןַאז'
 יןעּבעל סוטסירּכ סוזעיז ;(ןּבעלסטכעלש
 ן"ז ,1908 ,עשרַאװ ,ָארויּב = סגָאלרַאפ)
 "קעטָאילּביּב-ןעילימַאפװ רעד רַאפ ;(6
 :ַארּב ייר עצנַאג ַא טעּברַאַאּב "טנייהפ ןופ
 ,"םד תלילע ןופ עטכישעג ידח :יװ ,ןרוש
 יא רעד ןיא ןעטנעמַאמ עכילקערש יד
 רענַאקירעמַא ידח ,"עטכישעג רעשיד
 ידח ,"ןעּבורג:ןעלהיוק ידח ,"ןערעדרַאילימ
 ן"דרע ןוא לעמיהז ,"ןעגנודניפרע עטסערג
 יז ןעגנוצעזרעּביא ערעסערג ענייז ןופ

 11 .ּב ןָאקיסקעל

 ?זעמ ןיא ,ּבעג (

 ג"פ) .ַאונעּב רעיּפ

 =רעטנוא יד/ :םרָאפכוּב ןיא סױרַא ןענ
 יווק ,ועיַאשטענ ןופ -- "תוחוּכ עשידרע
 --"? ןענַאטסגניוויל ןענופעג ּבָאה ךיא ױזַא
 :ַאנ רעד טימ ףמַאק רעד; ,ילנעטס ןופ
 עצרַאװש ּבילוצז ,ןרעּב ,מ ןופ -- "רוט
 ןוא שטנעמז ,ןַאמעשזור עד ןופ--"לרעּפ
 ןיא ןדייז ,עשלעּב םלעהליוו ןופ--"היח
 ,סמַאהַארּבַא .ּפָארּפ ןופ -- ?רעטלַאלטימ
 יופ -- "טלעו רעשידניא רעד רעּביאז
 ,"לַארטנעצ; ג"פ עלַא) קעּבנעגַאה ןַאשוד
 ,(23 -- 1921 ,"קעטָאילּביּב-טנגויק עירעס
 ,פַארּפ ןופ--"ןּבעל ןכעלגעט ןיא עימעכ;
 ,עשרַאװ ,"טלעוו ידח ג"פ) ןהָאק:רַאסַאל
 ןופ ןַאמָאר--"ַאדיטנַאלטַאז }(1 .ּב ,3

 ,יקסװָאקשטַאי ,ש
 ,(1924 ,עשרַאװ

 -- 1883 בא 'ּב) ךורּב ןהּכ
 ףעינד:ןפיוא ?װעילהַאמ ןיא .ּבעג (

 ןופ רעדורּב ַא -- קחצי רעטָאפ ןייז ,רעּפ
 יכדרמ טעמדיװעג זיא םיא) ,ּכ יכדרמ
 16 זיּב .("רבּכז קינָארכנעילימַאפ ס--ּכ
 ךיוא ,הבישי ןוא רדח ןיא טנרעלעג רָאי
 רערעל עטַאװירּפ ייּב םידומיל ענײמעגלַא
 1900 טניז .לעמָאה ןוא ועילהָאמ ןיא
 ,יליגריוו ּפ"א "דנוּבז ןיא קיטעט ןעוועג
 :ַאּפָארּפ ןוא רָאטַאזינַאגרָא סלַא טעּברַאעג
 ןופ טעטש ענעדײשרַאּפ ןיא טסידנַאג
 ?קַאדער ןרענערּב טימ ןעמַאזוצ ,םוחּת
 =רָא ןלַאגעלמוא םעד ןופ רעמונ ַא טריט
 1905 ,לעמָאה ןיא "ףּפמַאק רעדז ןַאג
 ץושטסּבלעז םעד ןופ רעריּפנָא ןעוועג
 ?עג טײצ וצ טייצ ןופ ,רימָאטישז ןיא
 ?רַא ןַא רעדָא ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןּבירש
 1908 ."גנוטײצסקלַאפװ רעד ןיא לקיט

)1( 



 ןהֹּכ 3

 :רַא:ײטרַאּפ רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז
 ןופ ךָארּבסיױא ןכָאנ טשרע ןוא טעּב
 ב"טּפ ןיא קידנעניױאו ,המחלמ רעד
 -וצ ךיז ,קירּבַאפ ַא ןופ רָאטקעריד סלַא
 טצעזַאּב ךיז 1918 ,ריא וצ טרעקעגקיר
 =רַאפ ןיא טלעטשעגנָא ןעוועג ,ענליוו ןיא
 ,ןטלַאטשנַא עכעלטפַאשלעזעג ענעדייש
 :סקלָאפ עוויטַארעּפָאָאק עשידיי ,"טרָא; יו
 לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג ןוא ,קנַאּב
 סלַא גנוגעװַאּב:רוטלוק רעשידיי רעד ןיא
 ידי רעד ןופ םוידיזערּפ ןוֿפ דילגטימ
 ןופ ,עיצַאזינַאגרָא:לוש רעלַארטנעצ רעש
 טעטימָאקסגנודליּב ןלַארטנעצ ןשידיי
 םעד ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג ,א"א
 ,"םייה ןוא לושז ןרעטלע רַאפ לַאנרושז
 ,ענליו) א"שיצ רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא
 (ןרעמונ 5 סױרַא ,22--+1

 -- 1881 15/0) ּבײל-הדוהי ןהּכ
 רָאי 8 וצ .ענליוו ןיא .ּבעג (

 ןיק ןרעטלע יד טימ ןרָאפעגרעּבירַא
 ?יךיי עלענַאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב .עשרַאװ
 זיא ,גנויצרעד עש
 עג רעטעּפש רע
 =רעגייז ַא ןרָאװ
 רָאג ןיוש ,רעכַאמ
 טנעקַאּב ךיז ירפ
 רעשידיי רעד טימ
 טָאה ,רוטַארעטיל
 טגערעגנָא ,רע
 הדוהי = ףסֹוי ןופ
 =רַאפ ,"עזומ עשידוי יד, לקיטרַא סרעגרעל
 סָאװ ,רעדיל יד ןעלמַאזוצפיונוצ טכַארט
 :עי ןופ ןעגנולקעגסיורַא טלָאמעד ןּכָאה
 ןשידיי ןדעיןופ ,ּבוטש-רעלעק רעשידיײרעד

 ?נָאק ןייז ןייז טלָאזעג טָאה סָאד ;טַאטשרַאװ
 ןוא רעסַאה עלַא יד רעפטנע רעטערק
 .יןָאגרַאשז, ןשייזיי םעד ןופ רעכַאמ:קזוח
 גנורירַאּב רעטנעָאנ ןיא ןעמוקעג 9
 ,עפורג-רעלעטשטפירש רעגנוי רעד טימ
 =מָאנ .ד ה ,שֵא םולש ,ןעזייר םהרבא

 .ץרּכ .ל .י טימ טנעקַאּב ךיז ןוא ,גרעּב
 ,גנורעטסײגַאּב יד ןוא םזַאיוטנע רעד
 :סױרַא טָאה זיירק:ץרּפ רעקיזָאד רעד סָאװ
 ,ךילסקלָאפ ןשידי םעד רַאּפ ןזיוועג
 ןייז ןיא טומ ןשירפ ןּבעגעגוצ םיא טָאה
 :עגטימ ךס ַא טָאה ןוא טעּברַא רערעווש
 ןדנוּברַאפ טנעַאנ .גלָאּפרע ריא וצ ןפלָאה
 :ידיי רעד ןופ ןזיירק עטסטיירּב יד טימ
 =ייא ןַא ,עשרַאװ ןיא גנורעקלעפַאּב רעש
 רַאפ רע טָאה ,ייז ןשיוװצ שטנעמ רענעג
 :וצפיונוצ ןזיװַאּב 1901 -- 1896 ןרָאי יד
 עשידיי עיצקעלָאק עשּביה רָאג ַא ןעלמַאז
 סעידָאלעמ יד טימ ןעמַאזוצ רעדילסקלָאפ
 1901 םימעט עשיטילָאּפ ּבילוצ  ,ייז וצ
 טרעדנַאװעגסיוא ןוא עשרַאװ טזָאלרַאפ
 טימ טקיטפעשַאּב ךיז ואוו ,ןָאדנָאל ןייק
 :יישרַאפ ןיא לײטנָא ןעמונעג ,ךַאפ ןייז
 ןופ ןוא סעיצַאזינַאגרָא:ועטעּברַא ענעד
 1904 .רָאלקלָאפ טלמַאזעג טייצ וצ טייצ
 טייצ עטשרע יד ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 ךָאנרעד ,קירּבַאפ-רעגײז ַא ןיא טעּברַאעג
 קיטייצכײלג ,טפעשעג םענעגייא ןַא ןיא
 ?סקלָאּפ טימ עיצקעלָאק ןייז טרעסערגרַאפ
 ,עילָאדָאּפ ,עטיל ןופ ןעמַאטש סָאװ ,רעדיל
 ןיא טפיטרַאפ ךיז ,עינעמור ןוא עיצילַאג
 רָאלקלָאפ ןשיעּפָאריײא ןופ םוידוטש םעד
 :סקלָאפ לָאצ עשּביה ַא ךיוא טלמַאזעג ןוא
 ענייז ןופ .רעטרעװכירּפש ןוא תוישעמי

 דנעּבטכַארּפ 2 טכעלטנפערַאפ ןעגנולמַאז
 ,ןעידָאלעמ טימ רעדעילסקלָאפ עשידויז
 ג"פ) "טלעמַאזעג ליומ?סקלָאפ םעד סיוא
 ,"נ ,"קעטָאילּביּב עלַאנָאיצַאנרעטניאז
 סנײא -- (1920 עּבַאגסוא עט:2,;;2

 םעד ףיוא קרעװ עטסלופטרעוו יד ןופ
 ןוא רעדיל 331 טגנערּב סָאװ ,טיּבעג
 טנכיײצרַאפ יונעג ,ייז וצ סעידָאלעמ 1

 :ָאסור רעקיזומ ןשידיי רע--י"נ םעד ןופ

 ןכעלריפסיוא ןַא סרעלמַאז םעד טימ ,אט

 ןעװעג לײט םוצ זיא סָאװ - ,ריפנײרַא
 .ַארעטילװ ב"מז ןיא טכעלטנפערַאפ
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 ?סקלָאפ ןּבירשעג ךיוא טָאה .11 ,1910 ,"רוט
 :עג לייט ַא עכלעוו ןופ ,רעדיל עכעלמיט
 ןופ ר"א "רעטייּברַא םעדז ןיא טקורד
 ?טע טכעלטנפערַאפ סנטצעל ,יקסניּפ דוד
 ?ניק םעדח ןיא תוישעמ-רעדניק עכעל

 ,1926 ,411 ,א1 ,1925) "לַאנרושז:רעד

 םעד ןופ רעדנירגטימ ןעוועג זיא ,(1
 1905 ,י"נ ןיא ןײארַאפ:רוטַארעטיל ןשידיי
 1919 ּבײהנָא ,(םייח װָארדנַאסקעלַא עז)
 סָאװ ,"טייצ:יינו ג"פ םעד טעדנירגעג

 ,ושָאטַאּפָא .י ןופ קרעװ יד ץוחַא טָאה
 ,ָאריּפַאש .ל ,ןעזײר .א ,ווַאמיד ּפיסַא
 נַאג ַא ךיוא ןּבעגעגסױרַא ,קָאטש לדַארפ
 ?יסורק :ונייהד ,ןעגנוצעזרעּביא ייר עצ
 יד ןופ עיגָאלָאטנַא ַא -- "קיריל עש
 ןופ .זרעּביא רעד ןיא רעטכיד עשיסור
 עמיטש ידח סנָאדנַאל קעשזד ;ןיּפַאל .ּב
 --?ןע'טדא רַאפח ,ןיגלָא .מ ןופ--"טולּב ןופ
 .ה ןופ -- "געוו רעדא ,וָאגָאר ללה ןופ
 :ַאנק רענרעוייא רעדז ןוא דלעפנעזָאר
 סנירּפוק .א } גרעבנייוו ,ה ר"ד ןופ--"לעפ
 םירפא ןוא ּבײל:ינַאמ ןופ .זרעּביא ,ב 2
 ךוּב סגרעּבנעטלַא רעטעּפ ; ךַאּברעיױא
 ;רידַאנ השמ ןופ -- "סע העז ךיא יווש
 :לעטָאפ ַא ןהָאװ ןַאמָאר סגנַאּב ןַאמרעה
 הנווּכ יד ,דנַאלזייא ןבואר ןופ -- "דנַאל
 ןּבַאגסױא עלַא יד ךרוד ןעוועג זיא ג"פ ןופ
 רעכיּב ייר ַא ןופ ןטיציפעד יד ןקעד וצ
 :וקעגנָא םעד ּבילוצ רעּבָא ,טסנוק ןגעוו
 קרַאמרעכיּב ןשידיי ןפיוא סיזירק םענעמ
 ערעדנַא ּבילוצ ךיוא יו ,עקירעמַא ןיא
 :רעטנוא 1921 ףוס ג"פ רעד זיא ,תוּביס

 טנוױט 20 ןֹופ קזיה ַא טימ ןעגנַאנעג
 :יִּב ענעּבעגעגסױרַא עלַא יד ןוא ,רַאלָאד
 ,תואיצמה:רקיַא ןיוש טציא ןענייז רעכ
 לײטנָא ןטנעָאנ ַא רעייז סנטצעל טמענ ּכ
 2סיוו ןשידיי םעד ןופ טעּברַא רעד ןיא
 רעריפנָא סלַא טוטיטסניא ןכעלטּפַאש
 ןעמַאזוצ) עיצקעס רענַאקירעמַא רעד ןופ
 (יקצַאש בקעי ר"ד ןוא רענינ .ש טימ

 6 ןהַּכ

 :יטסניא ןופ "ךוּב-ױדנַאלװ ןיא טָאה ןוא
 גנולדנַאהּפָא ןַא טכעלטנפערַאפ טוט
 :רעמַאּב / דיל:סקלָאפ ןוא גנַאזעג:סקלָאּפז
 רעד) "טייהיירפ ןןוא טעּברַאפ וצ ןעגנוק
 (ןַאמהעל לאומש ןופ גנולמַאז:רעריל

 10014- ןיא ,לׁש ;1| ,עיגָאלָאטנַצ ,ןיסַאּב .מ |

 ;44 'ה ,16000868 2טז ןסס 6
 סג5 16619006 'ׂ/0145- ,ןַאמּפיוק יכדרמיץירפ

 ,1919 ןילרעּב ,4

 -- 186..) רסיא-לארשי ןהּכ
 יו ןיא .עטיל רעד ןיא .ּבעג (

 ןעמוקעג ה"רי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעק;ס
 טכַארּברַאפ טָאה רע ואוו ,גיצּפייל ןייק
 יוגַא ,ןּבעל ןייז ןופ לייט ןטסערג םעד
 ןוא רעשידומלת רעד ןופ רענעק רעט
 ַא ןוא רוטַארעטיל רעשיפָאסָאליפ:שידיי
 :ַאּב ךיז רע טָאה ,קדקדמ:לעּב רעסיורג
 ,שטילעד ץנַארפ .ּפָארּפ טימ טעדניירפ
 םעד ןיא רערעל ןעוועג 1910 -- 6
 םוטוטיטסניאק ןטעדנירגעג שטילעד ןופ
 -טעּפש רַאפ רָאטקעל ןַאד ,םוקִיַאדוי
 רעגיצּפיײל ןיא רוטַארעטיל רעשִיערּבעה
 1920 םיא טָאה רעכלעוו ,טעטיסרעווינוא
 רע םגה ,רָאסעּפָארּפ לטיט םעד ןּבעגעג
 טגרעלעגסיוא טינ לָאטנײק ךיז טָאה
 ןיילַא .שטייד ןּביירש ןֹוא ןדייר קיטכיר
 רע טָאה ,טסײג רעויטקודָארּפ ןייק טינ
 רעּבָא ,ןּבירשעג טינ קרעװ ענעגייא ןייק
 ;רַא עכעלטפַאשנסיװ ךס ַא ייּב ןפלַאהעג
 טנָאמרעד טרעו ןעמָאנ ןייז ןוא ,ןטעּב
 וצ המדקה רעד ןיא ןַאמלַאד .ּפָארּפ ןופ
 ןשיניטסעלַאּפ:שידיי ןופ קיטַאמַארגח ןייז
 רעד ןיא סֹורָאצַאל ,פָארּפ ןופ ,שימַארַא
 ,"םוטנדיי ןופ קיטע} ןייז וצ המדקה
 :ַאל רעד ןיא לעטיק ףלָאדור .ּפָארּפ ןופ
 ןופ עּבַאגסױא ןייז וצ המדקה רעשינייט
 רעד ןיא ןַאמרעדענש ,ג .ּפָארּפ ןופ ,ךנּת
 ןופ עּבַאגסױא רעט:2 רעד וצ המדקה
 ןופ ,"עיגָאלָאעט עשידייז סרעּבעװ .פ
 ןעדויח ךוּב ןייז ןיא גיּביפ .פ רָאטסַאּפ
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 ר"ד ןופ ,1921 גיצּפייל ,"ןעדויטכינ דנוא
 ?טייד ןייז וצ המדקה רעד ןיא לעטיק ;ג
 :טוטש ,"ירפסח ןופ גנוצעזרעּביא רעש
 :װַא רעד ןייז לָאז .ּכ .א"א ,1923 טרַאג
 ןוא "הימרי רפסח ,"היעשי רפסח ןופ רָאט
 ףיוא טשטײטרַאפ איינח -- "םילהּת רפסח
 ?צלָאה .א ןודאה לש סופדּב ,ןיוו) "שידוי
 רשפא ןוא (ג"סרּת ןוא ּב"סרּת ,ןעזיוה
 תלגמו םיטפוׂשו עשֹוהי רפסא ןופ ךיוא
 םעד ןופ ןעמָאנ רעד ;ח"נרּת) "תור
 ףיוא ןּבעגעגנָא טינ זיא רעצעזרעּביא
 רעד ןופ ךַארּפש יד .(םירפס עלַא יד
 ןופ םירפס עלַא יד ןופ גנוצעזרעּביא
 ןוא עכעלמיטסקלָאפ ץנַאגַא זיא ךנּת
 :רַאפ רעלענָאיצידַארט רעד וצ טנעָאנ
 ,גנושטייט

 .ןאמסדנאל .ע .י רענָאיסימ ןופ גנולייטטימ

 טבש א") ריאמ = לארשי ןהּכ
 ,לטעשז ןיא ,ּבעג ( -- * 9

 ,באז?הירא ,רעטָאפ ןייז ,טנגעג רענדָארג
 טימ זיא רע זוא וּבראטשעג ירפ םיא זיא
 :ירַא רעטומ רעד
 ןייק ןרָאפעגרעּב
 --17 וצ .ענליוו
 .עג הנותח רָאי 8

 ,ןידַאר ןייק טַאה
 ,טנגעג רענליוו
 ּכ טָאה טנרעלעג
 ךיוא ןוא ךיז רַאפ
 2 שי הנותח רעד ךָאנ
 לעו הרוּתה לק ןסעזעג וימינלּכ רע זיא
 :עגזיוה סָאד טָאה ּבייו יד ןוא ,הדובעה
 סָאװ ,םָארק רעד ןופ ןעוועג סנרפמ דניז
 :עג רע טָאה רעטעּפש .טריפעג טָאה יז
 טָאה רע סָאװ ,םירפס עליפ יד ןופ טּבעל
 זיא טמירַאּב סרעדנוזַאּב ,ןעוװעג רּבחמ
 ץפחװ רפס:רסומ ןייז טימ ןרָאװעג רע
 :סױרַא ,('ח 2 ןיא ,1873 ,ענליוו) "םייח

 יי

 ,1822--489 טױל (*

 8 ןהַּכ

 ןעמָאנ רעד זַא ױזַא ,םינָאנַא ןּבעגעג
 ףיא ךיוא רעּבירַא זיא רפס םעד ןופ
 םירפס ערעדנַא ענייז ןופ ,רּבחמ םעד
 ,ענליוו) "ןושלה .תרימש, טנַאקַאּב ןענייז
 ץפחח םֹוצ לייט רעטייווצ ןימ ַא -- 6
 םיניד יטוקיל -- "הרורּב הנשמז ;("םייח

 רוציק ַא--"ה כלה יטוקלח ;ךורע ןחלוש ןופ
 ןופ רעטסומ ןטיול "םישדקש רדס ןופ
 יוװ-"לארשי הנחמח ן"דסח בהאק ;ספלא
 ,טייקשידיי ןטיהּפָא ןלָאז רענלעז יֹזַא
 ,טסנידרעטילימ ןפיוא קידנעייז רבוע טינ

 ןופ םירפס ייר עצנַאג ַא ןּבעגעגסױרַא טָאה
 :ַאר זעוּב ןופ די:בתּכ ַא טיול--יוװ ,םינואג
 לע תוהגהח -- קסיורּבַאּב ןיא שטיװָאניּב
 ןָאטעגנײרַא טּפיוהרעד .א"א "א"רגהמ ארפס
 ?רַאפ וצ טּבערטשעג ךיוא ,ּכ טָאה ,רסומ ןיא
 םעד ןקרַאטש ןוא תובוט תודימ ןטײרּפש
 ענייז ץוחַא ןוא שידיי ךרוד ךיוא תד
 עשידיי ענעדיישרַאפ ןוא הּפ:לעּב תושרד

 עקינייא רע טָאה םיזורכ ןוא םיסרטנוק
 ַא טימ ןּבעגעגסױרַא םירפס ענייז ןופ
 2בעה ןרעטנוא שידיי ןיא גנוצעזרעּביא
 סרעדנוזַאּב זיא ייז ןופ .טסקעט ןשייער
 עט:3) "לארשי יחדנ רפסח ןייז ןעמונעגנָא
 טימ ,294 ו"ז ,1897 עשרַאװ ,עּבַאגסױא
 זיא סָאװ ,(32 ז"ז ,"םדא תראפּתז סרטנוק ַא
 רעד ןופ קרעװ עטסבושח יד ןופ סנייא
 ףיֹוא רוטַארעטיל רעזעיגילער רערעיינ
 רעד טגָאז טַאלּב-רעש ןפיוא ;שידיי
 ןופ גנייל רַאפ םעד ּביל אוצל :רּבחמ
 :ַאבצונ רעד ןייז ללָאז סע ןעשנעמ ליפ
 ןעּבָאה ןעמעללַא רַאפ ןעפפָא רפס רער

 טסָארּפ ןיא טצעזיג רעּביא םיא רימ
 ןיקוק ןײרַא ןענעק ןילָאז עלַא שידיִי
 טעריגמורַא םיא ןיא ןירעװ סע םורָאװ
 עגילייה רעזנוא ןופ םינינע עגיטכיוו
 בָא ןוא ןיסיוו ןיזומ סע עכלעוו הנומא
 טּבעל סָאװ רעד טרפּב דיא רעדעי ןעטיה

 ָאד ןערעוו ךיוא תומוקמ עטייוו איד ןיא
 ןופ םיניד עגיהטאנ ךַאס ַא טעריגמורַא
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 ליפ ךָאנ נוא העד הרוי נוא םייח זרוא
 אייז זומ דיא רעדעי סָאװ םינינע עכיוה
 ףיוא ןענייז שידיי ןוא ק"הל ןיא ."ןעסיוו
 ?רַאו) "םלוע רדג רפסח ןייז טסַאפרַאפ

 "לארשי תרהטח ןוא (45 ו"ז ,1894 ,עש
 ז"ז ,1911 טקורדעגרעּביא ,וָאקירטעיּפ)
 ,המודכו הליבט ,תועינצ:ןעיורפ ןגעוו-(5
 ןּבָאה גנוצעזרעּביא רעשידי רעד ןיא
 ןוא ספלא ןויצ:ּב ןפלָאהעג ךיוא םיא
 :לעוו ,ןַאסניװעל שריה 'ר ,םעדייא ןייז
 ןעוועג ,טיוט ןייז זיּב ,רָאי 36 זיא רעכ
 רעד ךָאנ) ןידַאר ןיא הבישי 2 שאר
 ,(קסווָאנס ןייק טריפעגרעּבירַא עיצַאוקַאװע
 ןדנוּברַאפ זיא הבישי רעקיזָאד רעד טימ
 ,םײח:ץפח םעד ןופ ײרעוט:ללּכ יד
 ,טעדנירגעג הבישי יד טָאה רעכלעוו
 ןסיורג ַא ןּבעגעג ריא ןעמָאנ ןייז טימ
 רַאפ טלמַאזעג ןוא טלעװ רעד ןיא םש
 יד ,ןעלטימ:טלעג עקיטיינ יד ךיוא ריא
 טעטירַאלוּפָאּפ ס--ּכ טרעוו ןרָאי עטצעל
 :רַאפ סָאװ ,ןסַאמ עשיסקָאדָאטרָא יד ייּב
 ןוא .תומימּת ןייז רַאפ ןקז םעד ןקילײה
 רעד ןופ טצינעגסיוא ,טייקכעלמיטסקלָאפ
 "לארשי ינומא ימולש תדוגאח

 ,18 ,69 ; "םש ילהא , { וירפוסו וינּבר רוד

 -- 1856 8/ ן)ללה ןּב יכדרמ ןהּכ
 ?װעילהָאמ ןיא .ּבעג (

 :ַאפ רעשידיגנ ַא ןיא ,רעּפעינד = ןפיוא
 ןוא ןדמל ַא ,רעטַאפ ןייז .עילימ
 - רעּבָא ,רעמורפ ַא
 :עלטלעוו ַא ןיוש
 יא ,שטנעמ רעכ
 .ידנעטש ַא ןעוועג
 רעגרוּברעטעּפ רעק
 .וק טגעלפ ,רעציז
 לָאמַא םיהַא ןעמ
 ,ייווצ רעדָא רָאי ַא
 רעד זיא ,ּכ ןוא
 ןייז ןופ החגשה רעד רעטנוצ ןרָאװעג ןגיוצ
 םיסחוימ רעװַאלקש יד ןופ ,יּכ יבצ 'ר ,ןדייז

 10 ןהַּכ

 עטסעּב יד ייּב ,יּבר ןטלַא ןוֿפ םידיסח ןוא
 ּבוטש ןיא ןטלַאהעג טָאה'מ סָאװ ,םידמלמ
 יב טנרעלעג שיסור ןוא שידיי ;טסעק ףיוא
 ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,רעּביײרש ערעדנוזַאּב
 טעמּכ םעד ןיא גָאט ןיא העש ַא ףיוא
 ואוו ,.ּכ יבצ 'ר ןופ ףיוה םענעסָאלשעג
 טָאה ,שרדמה-תיּב ַא ןעוועג וליּפַא זיא'ס
 ?ףכומ רעשיטָאטש רעד טניואוועג ךיוא
 ףיוא זייוולגנִיי ןופ טָאה .ּכ ןוא ,םירפס
 ?ַארעטיל:הלּכשה רעד טימ טנעקַאּב ךיז
 ןַײז .שידי ןוא שיערּבעה ףיוא רוט
 טימ ןּבױהעגנָא טייקיטעט עשירַארעטיל
 ,1874 "ןונבלהש ןיא ןצנעדנָאּפסערָאק
 ןיק קעװַא ןַאד ,"רחשהז "הריפצהח
 שירַארעטיל ןוא קיטסייג ךיז ואוו ,ּב"טּפ
 רעד וצ ןענַאטשעגוצ 1879 ,טלקיװטנַא
 ?ייא ןעוועג ואוו ,08308815 ןופ עּפורג
 רעד ן'א רעטעּברַאטימ:טּפױה יד ןופ רענ
 ןופ רַאטערקעס ךיוא ,1882 ויּב ,ךָאנ
 רעד ןיא טכעלטנפערַאפ ,עיצקַאדער רעד

 עיפַארגָאנָאמ ערעסערג ַא א"צ טפירשטייצ
 ?םורד ןיא רעטעּברַאדרע עשידיי יד ןגעוו
 =ונעג ,(רעדנוזַאּב ךיוא סיױרַא) דנַאלסור
 ?עװַאּב רעד ןיא לײטנָא ןטנעָאנ ַא ןעמ
 ןוא 1890 טכוזַאּב ,"ןויצ תּביחח ןופ גנוג
 תועיסנ עדייּב ןּבירשַאּב ןוא י"א 1
 ."לארשי תמדא לעק קרעװ ןייז ןיא
 2ַאֹּב ךיז ןרָאי רעק*90 יד ּבײהנָא טניז
 *סלדנַאה רעשיסור רעד ןיא טקיליײט
 יד ןיא ןעוועג ןוא עסערט:ץנַאניפ ןוא
 ןגָארפ יד רַאפ החמומ ַא ןזיירק:סגנוריגער
 2עינד ןיא טּפיוהרעד ,לדנַאה:ץליהעג ןופ
 ןּבירשעג ליפ רעײז טָאה .ןײסַאּברעּפ
 רעטנוא ,עסערּפ רעשִיערּבעה רעד ןיא
 ,יאנומשח ,מ) ןעמינָאדװעסּפ ענעדיישרַאפ
 ,(א"א ינולּפ ,לאומשד הובא ,ןכרד הכימ
 עטסנדיײשרַאפ יד ףיוא ךיז קידנפורּפָא
 =ייא סלַא ,ןּבעל ןשידיי ןופ ןעגנוניישרע
 ןיא ןטסירַאמעמ עקינײװ יד ןופ רענ
 .טנפערַאפ ,רוטַארעטיל רעשִיערּגעה רעד
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 ברעמ? םיבתּכ עטלייוװעגסיוא ,ּפ 2 טכעל
 :עג יד טרעדליש רע ואוו ,1904 ,"ברע דע
 =ערטש עשירַארעטיל ןּוא עכעלטפַאשלעז
 ?סייג םעד ןופ עכַאּפע רעד ןיא ןעגנומ
 :גיא רעשידיי רעד ןופ ךָארּברעּביא ןקיט
 ןוא רעק70) דנַאלסור ןיא ץנעגילעט
 "רבּכז תונורכז .ּב ַא ןוא ,ןרָאי רעקס
 ?עגנָא .ּכ טָאה שידי .(לעּביטש ג"פ)
 ךָאנ ;קילעפוצ טעמּכ ןּביירש וצ ןּביױה
 ןיא "ןויצ יבבוחח יד ןופ הפיס ַא ןַא
 ןָאטעילעפ ַא טקורדעגּפָא רע טָאה סעדָא
 זיא םכילע:םולש זַא ;"דוי םעדח ןיא

 ײצסקלָאפ רעשידויא רעד ןיא רעּבירַא
 ג"פ ןופ םירבח רעסעדַא יד ןּבָאה ,"גנוט

 ןקידנעטש סלַא ןגיוצעגוצ םיא "ףסאיהאז

 רע ואו ,"דוי םעדק ןופ טסינַאטעילעפ
 טכעלטנפערַאפ "ןעגרָאמ טוג/ פ"א טָאה
 ןשידי םעד ןופ ןציקס ןוא רעדליּב
 רע זיא רעטעּפש .עטיל רעד ןיא ןּבעל
 ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג
 :עפ םעניילק םעד טרָאד ןפַאשעג ,יידניירפז
 ?ןהעזעג סָאװ טרעהעג סָאװא ט"א ןָאטעיל
 ךיא ןּבירשעג ,"רענעגייא רעד, ּפ"א

 :עג עש'להקח ט"א ןענָאטעילעפ עסיורג
 רעד ,םזינויצ ןגעוו ןעלקיטרַא ,"ןעטפעש
 גנולדנַאהּפָא עשירָאטסיה ַא ,ןעגנולייצ
 יונ רעגנילדנעצ ןיא) ?טייצ סיקצינלעמחח
 םינָאדװעסּפ ןייז רעטנוא 1906 ראי ןופ ןרעמ
 סָאד/ לַאנרושז:שדוח ןיא .א"א (ללה:ןּב
 ןייז טקורדעג זיא ,ט/--ש ,1905 "ןעּבעל
 "תופיסא:ללּכ עשידיי, טעּברַא ערעסערג
 =נָאק עשידי ןֹוא ןעגנומיטש יד ןגעוו)
 :ַאּפ יד ךָאנ גרוּברעטעּפ ןיא ןצנערעפ
 לקיטרַא ןַא ךיא ,(1881 ןופ ןעמָארג
 1907 .(1!) רװעצװָאדרָאמ לאינד ןגעוו
 ךיז עילימַאפ רעד טימ ןעמַאזוצ ,ּכ טָאה
 -קירוצ ךיז ןַאד טניז ,י"א ןיא טצעזַאּב
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןגיוצעג
 ןופ גנודנירג רעד ןיא לײטנָא ןעמונעג
 רעניא ,ןעגנומענרעטנוא ענעדײשרַאפ
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 ןּבירשעג ,ביבא-לּת ןופ רעדנירג יד ןופ
 רעד ןופ ,הנוכש רעד ןופ תונקּת יד
 רעד תעשּב ,ופי ןיא הליהק רעשידיי
 ?נוא רעשיקרעט ַא ןרָאװעג המחלמ:טלעוו
 טנידעג ךיוא ןּבָאה ןיז ענייז) ןַאטרעט
 להנמ -- 1918 ,(רעטילימ ןשיקרעט ןיא
 ,םילשורי ןיא ילארשי : ץראה דרשמה
 ןופ רענגעק רעלעיּפיצנירּפ סלַא רעּבָא
 :שרע רעד ייּב עיּפָארטנַאליפ ןוא הקולח
 ןקיזָאד םעד טזָאלרַאפ טייקכעלגעמ רעט
 =ייֵל ןדנירג טימ ןּבעגעגּפָא ךיז ,ןטסָאּפ
 ףיוא סָאװ ,י"א ןיא סעסַאק:רָאּפש ןוא
 רעייז ןעװעג ךיוא רע זיא טיּבעג םעד
 טּפשמה שאר ןעוועג ,דנַאלסור ןיא קיטעט
 םעד ןופ רעציזרָאפ ,םילשורי ןיא ירבעה
 קעטָאילּביּב רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ דעו
 ,םילשורי ןיא

 גיגויצ ןוקיסקל ;12/ ,0:3 ;ןורכז רנס

 ,1012 ,"דניירפ, ןופ עגַאלײּביײליּבוי

 } --1885 זומּת ה"כ) יבצ ןהֹּכ

 ,טנגעג רעװעשרַאװ ,שטיוויול ןיא .ּבעג

 ,עילימאפ רעשיסקַאדָאטרָא גנערטש ַא ןיא

 ,יוליע ןַא רַאפ טמְשעג טנגוי רעד ןיא

 .ָאס םייּב טנרעלעג
 "ןואג רעװעשטַאכ
 "רָאּב םהרבא 'ר
 רָאי 17 וצ ,ןייטש
 ?רּתיה ןעמוקַאּב
 רעטעּפש ,הארוה
 וצ  ןּבױהעגנַא
 :ערּבעה ןּביירש
 יד ּבילוצ ,שי

 יא טרעדנַאװעג םידיטח יד ןופ תופידר

 ,רערעל רעשיעדּבעה סלַא דנַאלסור רעּב

 =עג ןכַאז עשיטסירטעלעּכ עטשרע יד

 :צה/ ,"ררועמה* ,"ןנזה דהז ןיא טקורד

 =עג רעטעּפש ,"דניירפ, ןיא ךיוא ,"הריפ

 כַאנ רעזדָאלש יד ןופ רעטעּברַאטימ ַא ןרָאװ

 רעזנואא ,"טַאלּבעגַאט רעזדָאלק ,"ןעטכיר

 *עגטימ רעדיוו המחלמ רעד תעשּב ,"ןעּבעל
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 --1918 ,עסערּפ רעזדָאל רעד ןיא טעּברַא
 רעטעּפש .,יבצ ּפ"א ךיוא ,"טנייה* ןיא
 ןיא טכעלטגפערַאפ ,עקירעמַא ןייק קעװַא

 ?עמ טרעדנוה ןָאסקַאזיא .א פ"א "גָאטח
 טקורדעגרעּביא 1925) "ףוס ַא ןָא תויש
 רעטעּברַאטימ רעלידנעטש ,("טנייהא ןיא
 פ"א ךיוא ,"טַאלּבעגַאט ןעשידייא ןופ
 2נֵא ןיא ךיֹוא טקילַײטַאּב ךיז ,לאילמג
 "קלָאפ ןעשידיא; ןיא יװ ,ןּבַאגסױא ערעד
 :םרָאפכוּב ןיא ,וו"זַאא ןַאסירעה ירעה פ"א
 ןוא סעדנעגעל ,ךעלהשעמ גנולמַאזַא
 ןעפעיט ןופע ט"א עזָארּפ ןיא ןעמעַאּפ

 ,1914 ,עשרַאװ ,ןילטיג .א ג"פ) "ןעצרַאה
 ןופ ןעדייל יד / ךוּב:ץרַאװש, ;(72 זיז
 טרעדלישעג ןרעוו סע ואוו ,"קלָאפ ןיימ
 :יל ןיא ,םרָאפ רעשיטסירטעלעּב ַא ןיא
 -ערוּפ יד ,עזָארּפ ןיא ןעמעָאּפ ןוא רעד
 ?ץגסיוא ךיז ןענייז ןדיי יד סָאװ  ,תוינ
 םעד ןיא רעטילימ ןשיסור ןופ ןענַאטש
 ,זדָאל) המחלמ:טלעוו רעד ןופ רָאי ןטשרע
 טימ ,128 ז"ז .ט 11 ,64 ז"ז .ט1{ ,7
 אפ טימ ןֹוא טעזלע הדוהי ןופ המדקהַא
 ןוא תונּברק עקינײא ןופ סעיפַארגָאט
 ;ןטנעמוקָאד עקינייא ןופ סעיצקודָארּפער
 רעזדָאלא ןיא טכעלטנפערַאפ לייט םוצ
 ,(םיוּבנעגייפ ,י פ"א "טַאלּבסקלָאפ

 --1868 וולסּכ) םייח=ףסוי קטַאל-ןהֹּכ
 :צָאלּפ ,זניױשטָאר ןיא .ּבעג (

 שידיסח םֹורפ ַא ןיא ,טנגעג רעק
 דומלּת ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג .זיוה
 :עגנײרַא ןַאד ,ַאטַאּבַאס ןוא קצָאלּפ ןיא
 בילוצ ,גנוגעװַאּב:הלּכשה רעד ןיא ןגיוצ
 םידיסח יד ןופ תומרח ןוא תופידר יד
 קעװַא ןעגנוגלָאפרַאפ עשיטילָאּפ ךיוא ןוא
 :ַאּב ךיז ואװ ,ןָאדנַאל ןייק 1890 םורָא
 ?יערבעה ןוא רעשידיי רעד ןיא טקילײט
 ,לירּב ,מ ןופ "תימלושהח יװ ,עסערּפ רעש
 ?ילארשיהי ,קישטעמ .װ ןופ ?הפוצה;

 ןוא "סערּפסקע רעשידויח ,לירּב עּפיל ןופ
 :עלטסירק ַא סָאװ ,"דרָאקער רעשידויז

 ןיא ןּבעגעגסױרַא טָאה עינַאּפמָאק עכ
 ,ןָאפעלעט רעד} טַאלּבגָאט ןיא ,זדיל
 ןײלַא ,לירּב .מ ןופ "לעשעפסח ןיא
 ןט515 ןופ טריטקַאדער ןוא ןּבעגעגסױרַא
 טַאלּבנכָאװ עשיטסינויצ סָאד ןָא רעמונ
 ,(ןרעמונ 31 סױרַא) ײדוי רענָאדנָאל רעד;
 טנעדנָאּפסערַאק רענָאדנַאל טייצ ַא ןעוועג
 ,קרַאיינ ןיא ?טַאלּבעגַאט ןעשידייק ןופ
 טקילײטַאּב ךיוא ךיז טיײצ וצ טייצ ןופ
 ,"ירבעה" רע--י"נ ,"דיגמהח ,"הריפצהז ןיא
 ?לַאוװוס טימ ןעמַאזוצ ,"היחּתהח ,"הגסּפהח

 ךיז ואוו ,"ידוהיהז םעד טעדנירגעג ןיקס
 גנוטייצ יד ןעװ ,ןַאד ךיוא טקילײטַאּב
 .ןיקסלַאוּוס וצ רעּבירַא ןצנַאגניא זיא
 ,ןעמינָאדװעסּפ רעטנוא זיולּב ןּבירשעג
 ףסילא ,ינדה דדלא ,תעדה קיזחמ יו
 :ָאדנָאל רעד ,רעּבלעזרעד ץלַא ,יחמקה
 ליײטנָא ןויטקַא ןַא ןעמונעג ,די רענ
 טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידי רעד ןיא

 םעד טריפעגנָא גלָאפרע טימ ,ןָאדנַאל ןיא
 יעג ןּבָאה סָאװ ,םידוהַאי יד ןגעק ּפמַאק

 ךַארּפשנרעל עשידיי יד ןייז לטבמ טלָאװ

 ?דומלּת ןוא םירדה רענָאדנָאל יד ןיא

 רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןעוועג ,סהרוּת
 עכלעװ ,"געיל גניזאלק ידנָאס יטנַאא
 ,טקעיַארּפצעזעג םעד טּפמעקַאּב טָאה

 =עג ןייז גָאטנוז ןלָאז ןטפעשעג עלַא זַא

 ןופ גנולמַאז עכייר ַא טגעמרַאּפ ,ןסָאלש

 עשידָאירעּפ טּפיוהרעד ,הלּכשה ירפס
 ,שידיי ןיא ןתואיצמה:רקי ךיוא ,ןּבַאגסױא

 ס--ּכ וצ) 1923 ,"גָאט, רענליװ ןיא ,ןעזײר .ז

 ,(ענליװ ןוא ןלױּפ ןיא ךיזַאּב

 .ּבעג (1903--1827) ףסוי קדצ-ןהּכ

 עטסקיטעט יד ןופ רענייא .גרעּבמעל ןיא

 ,עיצילַאג ןיא רעלעטשטפירש + הלּכשה

 :טייצ עשיערּבעה יײר ַא ןּבעגעגסױרַא

 רגמק ,"רשנהש ,"רשבמהז יװ ,ןטפירש

 ,"יחצנה ידוהיהש ,"המכח רצוא? ,"םיחרי
 =רַא עשיטסיצילּבוּפ טכעלטנפערַאפ ואוו
 ןעמעָאּפ עשיטָאירטַאּפ ,םיריש ,ןעלקיט
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 :הצילמ םענעזָאלּבעגנָא ןשיּפיט םעד ןיא
 ןּבָאה עכלעװ ,עכָאּפע רענעי ןופ ליטס
 :בעה םעד ייּב גלָאפרע סיֹורג טַאהעג
 ײוװצ יד ,עיצילַאג ןיא רעזעל ןשיער
 "דניירפנעדוי רעדח ,ןטפירשטייצ עשידיי
 רע סָאװ ,"ןעטכירכַאנ עטסעיינח ןוא
 טוייוו ,ןּבָאה ,1866 ןיא ןּבעגעגסױרַא טָאה
 רע .טַאהעג טינ םימי:תכירא ןייק ,סיוא
 ןיא ,עקָארק ןיא רעגידיירּפ ןעויעג זיא
 רעד ןיא טצעלוצ ןוא ןיַאמד:טרופקנַארפ
 ,ןָאדנַאל ןיא הליהק רעשילױוּפ?שיסור
 ןּבעגעגּפָא ןצנַאגניא ךיז טָאה רע ואוו
 2רַאפ ןוא רוטַארעטיל רעשינּבר רעד

 ,םירפס עקינייא טכעלטנפע

,121 ,18 ,88 | 

 ( -- 1887) םהרבא אנהַּכ

 1905 טניז .עיצילַאג ,ענרָאט ןיא .ּבעג
 ילַאנרושז טייצ וצ טייצ ןופ טקורדעג
 ןיא ןעגנולייצרעד ןוא ןעלקיטרַא עשיטס
 ןוא עשידיי ,עשיערּבעה ענעדיישרַאפ
 ,עיצילַאג ןופ ןּבַאגסױא עשידיי=שיליוּפ
 תּבצ ,"ירבעה? ,"תינונסח ,"הּפצמה? יו
 עזסז140 ,?טַאלּבגָאטז רעגרעּבמעל ,"לוק
 ןופ רָאטקַאדער ןעוועג 18--1915 .א"א
 561056 טפירשנכָאװ רעשיטסינויצ רעד
 :עשּפ ןיא טציא טּבעל .גארּפ ןיא ששסז

 ט"א לכיּב ַא ןּבעגעגסױרַא 1925 ,לשימ

 .םהיּב ידוהי תורוקל

 -- 1838 תועובש) דוד אנחהּכ
 ןיא טנרעלעג .סעדָא ןיא .ּבעג (

 ןיוש רעּבָא ,תֹופסֹוּת טימ ארמג רדח
 ,לוּפליּפ םעד ןגירקעג טנייפ זייוולגנִיי
 ןענרעל וצ ןײלַא ןּבױהעגנָא רָאי 14 וצ
 :רעד ,תודגא ןוא שרדמ ,קודקיד ,ךנּת
 ?טלעוו ןוא שיזיוצנַארפ ,שטייד ךיוא ךָאנ
 =עג הנותח רָאי 18 וצ ,םידומיל עכעל

 .פָאפ ןייז ךָאנ רעּבָא ,לִיַאמזיא ןייק טַאה
 ןייק טרעקעגקירוצ ךיז 1858 טיוט סרעט

 ןזיּב ןּבילּברַאפ טרָאד ןיוש ןוא סעדָא

 ןעועג ,רחסמ טימ ןעמונרַאפ ךיז .טיוט
 ,טָאטש ןיא רעוט :ללּכ רענעעזעגנָאַא
 ,"הלּכשה יציפמ תרבחפ ןופ רעוט ַא
 ?םימותי ןוא ּת"ּת רעד ןופ רָאטקעּפסניא
 :ַאּב ךיז 1866 טניז טָאה .,וו"זַאא זיוה
 ,ןטפירשטייצ עשִיערּבעה יד ןיא טקיליײט
 רקוּבהז ,"למרּכהי ,"רחשהז ,"ץילמהז

 "תורפסה רצוא תיּבמ ,"ףיסאהש ,/רוא
 ײר עצנַאגַא טכעלטנפערַאפ ואוו ,א"א
 :ַארגַאנָאמ ןוא ןעגנולדנַאהּפָא עשירָאטסיה
 ,םוידיסח ,הלּבק ,יבצ יתּבש ןגעו) סעיפ

 יד א"צ ,וװ"זַאא קיטירק:לּביּב ,ןעמָיַארַאק
 ,"רחשהח---רֹוחּב והילא ןופ עיפַארגָאיּב
 םיריש גנולמַאז ַא ןּבעגעגסױרַא- ,(4
 ?איּבַא טימ ארזע ןבא ןופ םיזורח ןוא
 'ר ןופ עיפַארגָאיּבָאטװַא יד  ,עיפַארג
 ךיוא טָאה רע--.א"א ןדמע לארשי-בקעי
 :טנפערַאפ א"צ ןוא שידיי ןיא ןּבירשעג
 .קיטרַא עירעס ַא "רשבמ לוקח ןיא טכעל
 -- "ןעססַאלק עמירָא איד סיוא? ןעל
 ,1866) ןּבעל ןשידיי ןעמערָא ןופ רעדליּב
 סנומיימ המלש ןופ גנוטעּברַאַאּב ַא ,(3--1
 ,(1872 ,50 --39 ,1871) גנוּבײרשַאּבסנּבעל

 ,11--1 ,"ריּכזמה ףסא , ,עּפיל ;199 יז ,ןורּכז רפס

 -- ףסוי-עשוהי (עבלָאק) וּבלַּכ
 ?מהירעּב ןוא רעטשרע רעדײ ,עשרַאװ ןופ
 :ַאק ןעשיגָאליכרַא סעד רעסַאפרעפ רעט

 ט"א לכיּב ַא ןּבעגעגסױרַא ."סטעניּב
 ןעטלַא רעד גנוּבײרשעּב / םילשורי בצמץ
 שדקמה תיּב םעד טימ םילשורי טדָאטש
 :רעפ ןופ ןעמאנעג סױרַא ..,ינשו ןושאר
 ןופ טּפױה רעּביא ןעטפירש ענעדיש
 לָאמ 4 ..ןַאקיטַאװ ןופ ןעטּפירקסונַאמ

 ןעטּפירקסונַאמ יד ןגעװ טכוזַאּב םיור
 יד ןיא ,ןענרעל וצ ןענעק ןַאקיטַאװ ןיא
 ?םירש עטלעממַאזעג ןעממַאזװצ עללַא

 ךיוא רעשיאָארּבעה ןיא ךיא ּבָאה ןעט
 "ןיּבעגיג סיורעה עכַאוּפש רעשטייד ןיא
 רעטייווצ רעד ;(טרירטסוליא ,1883 ,ןיוו)
 ַאּב ,"לאירא ןינּבז ,לכיּפ םעד ןופ לייט.



 18 ץַּכ -- וּביָּכ 17

 המלש סָאװ שדקמה תיּב סָאד, טּביײרש
 ןיא טעּביג טָאה םולשה וילע ךלמה
 ךראד ןערָאװיג טרעײנרע זיא סָאװ

 ."לארשי ךלמ ינולקשאה סודרוה

 ) -- *1870) ןויצנּב ץַּכ
 18 זיּב .טנגעג רענליוװ ,גיוד ןיא .ּבעג

 ןופ בר םעד ,רעטָאפ םייּב טנרעלעג רָאי

 . ,ייױלשַנ רעגיוד רעד. ג"א טמֶשעג ,לטעטש
 שג תווצמ:רּב וצ
 ,ס"ש ץנַאג טנעק
 ץכעלטלעװ ןיא
 ןעוװעג םידומיל
 .עד ,טקַאדידָאטװַא
 84 טימ טריטויּב
 ןיא םירמאמ  ייר
 ואוו ,?הריפצהז
 ןגעק ןטערטעגפיוא

 ,שיילפ רשֹּכ תוכלה ןיא תורמוח יד
 ןּבעגעגסױרַא ןינע ןכעלמענ םעד ןגעוו

 ישודח .ןנוּבתא םינקזמק רוּביח ַא ךיוא
 :עג טָאה סָאװ ,(1895 ,עשרַאװ) "הרוּת
 טלעװ רעשינּבר רעד ןיא שערַא טכַאמ
 ןפורעגּפָא ךיז ןּבָאה סע ןכלעװ ףיוא ןוא
 ןוא תובושּת יד ;םינּבר ענעעזעגנָא ייר ַא
 טקורדענּפָא רע טָאה ערעייז תומּכסח יד
 ךיוא ןַאד ."םינקז םעט סרטנוקח ןייז ןיא
 לע הגונ רואע רפס ןייז טכעלטנפערַאפ
 ?רעד ַא -- (58 ז"ז ,1895) "דומלּתה ימש

 ךומלּת ןיא רעטרע עּברַאה ןופ גנורעלק
 :עי וצ .ץנעדנעט רעשיטעגָאלַאּפַא ַא טימ
 ַא טימ טרידנָאּפסערָאק ןיוש טייצ רענ
 רעד טיול ןּוא ,לארשי ימכח ייר רעצנַאג
 2עג גרוּבצניג דוד ןָארַאּב ןופ גנודַאלנײא
 ןעמונרַאפ ךיז ואװ ,ּב'טּפ ןייק ןעמוק
 ןייז .ןעגנושרָאפ עשירָאטסיה עשידיי טימ
 רע ואוו ,"היסורּב םידוהיה תורוקלח ךווּב
 תולאש יד ןופ טלמַאזעגפיונוצ טָאה
 עטכישעג רעד רַאפ לַאירעטַאמ תובושּתו

 .1475---5 ,89 טול (*

 זיא ,ה"רי ןט17 --16 ןיא ןדיי יד ןופ
 ?ןילטייצ רעד טימ ןרָאװעג ןעקנַאשַאּב
 ס--כ זיא 1903 טניז ,(1899) עימערּפ
 ,"ןמזהװ ןטימ ןדנוּברַאפ ןעוועג ןעמָאנ
 ןיא טעדנירגעג הליחּתכל טָאה רע סָאװ
 טימ) טַאלּבנכַאװּבלֲֶַאה סלַא ּב"טּפ
 :לעװ ןיא ,עגַאליײּב סלַא רעכיּבלטרַאװק
 ןט21 םעד טכעלטנפערַאפ טָאה רע עכ
 תודלותלק טעּברַא רעסיורג ןייז ןופ ,ט
 1904 ףוס ןוא ("היסוחּב םידיהיה תלּכשה
 טַאלּבגָאט סלַא ענליו ןיא טײנַאּב םיא
 ךיוא "ןמזוהפ רעד זיא טײצ עצרוקַא)
 קידנעיצוצ ,(ךעלגעט ןעגנַאגעג ּב"טּפ ןיא
 ,ןילָאגרַאמ שיוויפ סרעּבעגסױרַא סלַא
 =ומ םעד ץקנַאדַא .א"א רודגיבא :ןּב
 :עג טינ םעד ,ןָאט ןלַאקידַאר ןקיט
 ,ןַאגרַָא ןשיערּבעה ַא רַאפ ןכעלנייוו

 ,גלָאפרע סיורג טַאהעג גנוטייצ יד טָאה
 רעד ,יז זיא שירַארעטיל ךיוא זַא טרפּב
 טוג ןעוװעג ,טײצ עטשרע יד טּפױה
 =יורג ענייז קידנצינסיוא .טלעטשעגקעוװַא
 .ּכ טָאה ,ּב'טּפ ןיא ןעגנודניּברַאפ עס
 רַאּפ שינעּבױלרעד ַא טלעוּפעגסױא ךיוא
 זיא סָאװ ,ענליוו ןיא טַאלּבגָאט שידיי ַא
 ט"א "ןמזהח םייּב ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא
 םישדח עכעלטע ןופ ךשמ ןיא "טייצ יד/
 ?רָאּביװ םעד ןקורדּפָא ןרַאפ ,1906--5
 ה:שמ ךיז "ןמזה? רעד טָאה ףורפיוא רעג
 ןיא .ּכ ןוא "ןמזה דהט ףיוא ןעוועג םש
 עכלעוו ,הסיפּת ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ
 1909) .יקרָאה ןיא ןעמוקעגּפָא זיא רע
 ןילָאגרַאמ שיווייפ רעּבעגסױרַא רעד טָאה
 :גָאט שידיי ַא ןופ ווּורּפ םעיינ ַא טכַאמעג
 יד ךיוא רעּבָא ,"ןמזה דהח םייּב טַאלּב
 .תכירא ןייק טָאה ייגנוטייצ עשידיא/ עיינ
 םוצ טנעָאנ קידנעייטש .(טַאהעג טינ םימי
 ַא ןעװעג ךיוא ,ּכ זיא ,םזילַאירָאטירעט
 ןײלַא םיא םגה ןוא ,שידיי ןופ דניירפ
 ןיא ןּבירש וצ ןעמוקעגסיוא ןטלעז זיא
 א ןעמונרַאפ "?ןמזהאש רעד טָאה ,שידיי
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 רעשידי רעד וצ עיציזַאּפ עקיטסניג
 זיא סע סָאװ ,רוטַארעטיל ןּוא ךַארּפש
 :רַאמ .פ ןעקְנַאדרַאפ וצ ןעװעג ךיוא בגא

 ן--ּכ טָאה המחלמ*טלעװ יד .ןענילָאג
 ?עגקירוצ ןוא ,דנַאלשטיײיד ןיא ןפָארטעג
 ?רעּביא יד רע טָאה ,ענליוו ןייק ןעמוק

 העיסנ ןייז ןופ ןקורדנייא ןוא ןשינעּבעל
 רעדפ לטעלּבגָאט םעד ןיא ןּבירשַאּב
 ןַאד טָאה ןילָאגרַאמ ,ּפ סָאװ ,"דניירפ

 רעד טָאה 1915 גנילירפ .ןּבעגעגסױרַא

 זיא .ּכ ןוא טכַאמרַאפ ךיז "ןמזה דהז
 רע ואוװ ,עװקסָאמ ןייק ןרָאפעגקעװַא

 ?סױרַא עיצולָאװער:ץרעמ רעד ךָאנ טָאה

 ,"םעהע טַאלּבנכָאװ שיערּבעה ַא ןּבעגעג

 םייּב סָאװ ,םולש ןשיװטילשיטעווָאס ןכָאנ

 טרעּפסקע ןַא ןעװעג רע זיא םיא ןסילש
 טזָאלרַאּפ 1920 רע טָאה ,עטיל דצמ

 טּבעלעג טײצ עסיוועג ַא ,דנַאלסורנטַאר

 ןיא טצעזַאּב ךיז ןַאד ןוא ענוװָאק ןיא

 +יל עוויסנעטניא ַא קידנּבײהנָא ,ןילרעּב
 סלַא שידי ןיא טייקיטעט .עשירַארעט

 ,"לַאנרושז ןעגרָאמע ןופ רעטעּברַאטימ

 ןיא טכעלטנפערַאפ א"צ טָאה רע ואוו

 :יא/ ט"א טעּברַא עסיורג ַא "םיכשמה;
 ?ליוו ןוא ןָאסלעדנעמ ןופ רערהיפ עשיד

 ךיוא ,"טייצ רעטצעל רעד זיּב ןואג רעני

 יד רעּביא ןעלקיטרַא עירעס עגנַאלַא

 2סור ןופ רעריפ עשיטילָאּפ עטסקיטכיוװ

 =סיה ענייז ,עיצולָאװער רעד זיּב דנַאל

 ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ןוא עשירָאט

 :ײמעגלַא ןוא עשידיי רעּביא טּפיוהרעד

 יא ךיוא ,דנַאלסורנטַאר ןופ םינינע ענ

 ,ןרָאי עטצעל יד ןופ עטכישעג רעד רעּב
 ןיא טקורדעג ךיוא קיטייצכיילג ןרעוו

 רעגיר ,"טייצ6 רענָאדנָאל ,?טנייהי

 רעשידיא? רעסערייא:סָאנעוּב  ,"קלָאפ,

 עוװעל ךירנייה טימ ןעמַאזוצ ,"גנוטייצ

 :ַאגסױא יד ןעמונעגרעטנוא ןילרעּב ןיא

 :בעה רעד ןופ ןקורד עטשרע יד ןופ עּב

 אוסםטזוסמוג ט"א) רוטַארעטיל רעשיער

 20 עּכ

 ,(ןילרעּב ,ןַאמטלַא ףעזָאי ג"פ 12
 יד ךיז טָאה סיזירק םעד ּבילוצ רעּבָא
 ,טלעטשעגּפָא עּבַאגסױא

 -- 1886 14װא) היבוט ץּכ

 ,דנַאלסורסײװ ,ענדָארג ןיא .ּבעג (== |
 ַאּפ ַא ןעוועג זיא ,םייח 'ר ,רעטָאפ ןייז
 17 זיּב .דיגמ רעשיטסינויצ רערעלוּפ
 *מָאל ןופ תובישי יד ןיא טנרעלעג רָאי
 טקַאדידַאטװַא סלַא ,עקדָאּבָאלס ןוא עשז
 ,שטייד ןוא שיסור טימ טנעקַאּב ךיוא ךיז
 ןעמָארגָאּפ יד ןופ םשור ןרעטנוא 5
 טּבעלעג גנַאלנרָאי ,עיצילַאג ןייק קעװַא
 ,עלסינַאטס ןיא טצעלוצ ,גרעּבמעל ןיא
 על רעשיערּבעה טימ קידנעמענרַאפ ךיז
 רעדיל טכעלטנפערַאפ 1906 טניז ,יירער
 ,עיצילַאג ןופ ןּבַאגסױא ענעדײשרַאפ ןיא
 רעשידויא ,?טַאלּבגָאט/ ױעגרעּבמעל יו
 רעציוָאנרעשט יד ןיא ךיוא ,"רעטייּברַא
 ,ףעּבעל עינ סָאד/ ,"רוטלוקא ּב"מז
 .א"א "גנוטייצסקלָאפח ,"רעטייּברַא רעד;
 =רושז ךיוא ,רעדילירעדניק ךיוא ןּבירשעג
 עשיריטַאס ןוא ןעלקיטרַא עשיטסילַאנ
 ,הרוא רבוע ,6/884 ּפ"א ןענָאטעילעּפ
 עשיריל ענייז ןופ גנולמַאז ַא ,ןטוג ַא
 ט"א סױרַא זיא ןזרעפ עטלטסניקעג טינ
 ,"טעּברַאװ ג"פ) "טנייה ןוא ןעטכענ ןופז
 ,(80 ז"ז ,1924 גרעּבמעל

 -- 1885 בא ח"ר) יכדרמ ץַּכ
 רענװַאק ,ןַאימיקש ןיא .ּבעג (=

 *ץעזעגנָא ןַא ,ףסוי ,רעטָאפ ןייז .עטיל
 םעד ןופ ןֹוז ַא ןעװעג זיא ,רחוס רענ
 ,לבוקמ ןוא קידצ
 ;לָאּב יציא 'ר
 עג ,רעוָאשוט
 רדח ןיא טנרעל
 .ןופ בר םייּב ןוא
 ךָאנרעד ,לטעטש
 רערימָאקליװ ןיא
 "נוא ואוו ,הבישי
 יד / .ריו רעד רעט
 ּביל:השמ רעּביא תוישעמ יד ןופ גנוק
 ?יֵל וצ הקיּתשּב ןּביױהעגנָא םולּבנעיליל
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 | יב עשיערּבעה ןוא "ץילמהװ םעד ןענע
 :ליוו ןיא טנרעלעג ךָאנ רעטעּפש ,רעכ
 ןּביוהעגנָא ךיז רָאי 17 וצ ,תובישי רענ
 :עטיל רעשיסור רעד טימ ןענעקַאּב ֹוצ
 ןיא טקילײטַאּב ךיז רָאי 1905 ,רוטַאר
 :ָאקליװ ןיא ײטרַאּפ רעשי--ס"ס רעד

 רעד טימ טנעקַאּב ךיז טרָאד ,יקשיוו
 'ר ,בר רעניקטָאּפָאס םעד ןופ רעטכָאט
 רעטעּפש ןוא ,שטיוװָאניּבַאר הילאיכדרמ
 :עג ןדָאל ןיא טַאהעג הנותח ריא טימ
 רעשִיערּבעה סלַא טקיטפעשַאּב ןעוו
 ןיא ןּבירשעג 1904 טניז ןוא רערעל
 רעד תעשּב ,"םויהח ,"ןמזהח ,"הריפצהח
 :סָאמ ןייק ןרָאפעגרעּבירַא המחלמ?טלעוו
 ןוא ריּביס רעּביִא ,טרָאד ןופ ןוא עווק
 .ןיא טקידנעעג .עקירעמַא ןייק ,עינַאּפַאי

 םעד טימ טעטיסרעווינוא:ַאיּבמולָאק י"נ
 :ַאּב ,"רוטַארעטיל ןופ טַאדידנַאקז לטיט
 .ןופ דנורג ןפיוא ר"ד לטיט םעד ןעמוק
 יד ןופ ץוש רעד/ עיצַאטרעסיד ןייז

 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,"דומלּת ןיא עכַאװש
 ןעגרָאמװ ,"ראודהז ,"ןרוּתה} ,"ירבעהח
 :עגװ ,"קלָאפ עשידיא סָאדא ,?לַאנרושז
 "טפירשנעכָאװ סרעללימ} ,"טייקגיטכער
 רטשידיי:שילגנע רעד ןיא ךיוא יו ,א"א
 :עפ ,רעדליּב ,ןציקס ןּבירשעג ,עסערּפ

 ?גסיו ןוא עשיטסיצילּבוּפ ,ןענָאטעיל
 יכדרמ פ"א ךיוא ,ןעלקיטרַא עכעלטפַאש
 ,מ ,ףרַאש .מ ,יאנַאימיקש ,רענַאימיקש
 ןרָא עטצעל יד .דנַא ,א ןַאיּבמָאלָאק
 ?ידייװ ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא
 200 רעּביא ענייז ןופ ,"טַאלּבעגַאט ןעש
 ןעגנורעדליש -- עטסיימ יד ןענייז ןציקס
 ,רוד ןקילָאמַא ןופ ןּפיט עשידיי ןופ

 ) --1885 24א) השמ ץּכ
 :רעד .ּבוג רעקסגימ ,ץישקָאד ןיא .ּבעג
 ,ענַיַארקוא ,װעיַאלָאקינ ןיא ןרָאװעג ןגיוצ
 זיא ,רעדיינש ַא ,רעטָאפ ןייז ןיהואוו
 2 ןעװעג זיא םיא ןעוו ,ןרָאפעגרעּבירַא
 ןוא רדח ןיא טנרעלעג רָאי 9 זיּב ,רָאי
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 :שידיי ַא טכוזַאּב ןַאד ,רערעל ַא ייּב
 יד ןשיװצ ואו ,לושסקלָאפ עשיניורק
 קנַאדַא ,וװָאקלַאיפ ןעוועג ךיוא זיא רערעל
 רעד ןופ רעּגַאהּביל ַא ,רעטָאפ םעד
 ---| ?עטיל רעשידיי
 ,|  זייוװלגנִי ,רוטַאר
 | ליפ טנעײלעג
 ?עג 1903 ,שידיי

 ?קע סלַא טקידנע
 ,עיזַאנמיג ןרעטס
 ןטימ ןעמַאזוצ ןַאד
 ַא ןסעזעג רעטָאפ
 .ןיא טייצ עצרוק
 וצ ןרעהעג רַאפ זױהטסערַא רעװעיַאלָאקינ
 .רַאפסגנודליּב ןשיטסינויצ ןלַאגעלמוא ַא
 ןרָאװעג םָארגָאּפ רעוועינעשעק ןכָאנ ,ןייא
 :ָאס:שיטסינויצ עטשרע יד ןופ דילגטימ ַא
 ,דנַאלסור:םורד ןיא סעּפורג עשיטסילַאיצ
 טימ ןַאמוא ןיא טריטסערַא 1905 יַאמ
 :עג רעטעּפש ,ץושטסּבלעז רַאפ רעװעג
 טייקיטעט רערענָאיצולָאװער רַאפ ןסעז

 ,קסנימ ,רימָאטישז ,עשרַאװ ,ענליוו ןיא
 :ַאנרושז ןייז ןּביױהעגנָא .א"א ץיװָאנטָאס
 :קיטרַא רָאּפַא טימ ערעירַאק עשיטסיל
 :קע עשידיי ןוא םזידנַאגוא ןגעוו) ןעל
 טַאלּבנכָאװ ןשיסור?שידיי ןיא (סענרעטס

 07--1906 רע ןיא ,1904 םעגעמ;טסס18
 עשי--ס"ס יד ןופ רעטעּברַאטימ ַא ןעוועג
 ?נוא ,"געוו רעיינא ,ענליוװ ןיא ןענַאגרָא
 :ענַאיסעּפָארּפ ,"טרָאװ סָאדח ,"געוו רעז
 10--1908 קידנעניואוו ."גנוגעוועּב על
 =ײטַאּב ךיז ,עניטסעלַאּפ ןוא םירצמ ןיא

 "טייצ ידח טַאלּבנכָאװ םעד ןיא טקיל
 2ָאטקעה ןרעמונ 24 ,08 -- 1907 ,ָאריַאק)

 :טימ עשרַאװ ןיא 12--1910 ,(טריּפַארג
 ןדיימוצסיוא ,"דניירפ+ ןיא טעּברַאעג
 ,עקירעמַא ןייק ןַאד קעװַא גנוקישרַאפ
 סָאדװ סיקסוװָאלטישז 1913 טריטקַאדער
 רעד ןיא טרידנָאּפסערָאק ,"ןעּבעל עיינ
 :רעטעּפ ,"ןהָאפ עשידיא רעגרוּבסענַאהָאי

 זי
: 
1 

| 



23 

 41080448 ,11088/ 0040ת9  רעגרוּב

 .א"א "טלעוו עשידויא רענליוו ,8
 ,"גָאט םעד? ןופ רָאטקַאדער=ףליהעג 4
 טַאלּבנכָאװ סָאד טריטקַאדער 17 -- 35
 ?וצ 1917 ינֹוי ,י"נ ןיא "טרָאװ רעזנואק
 טריטקַאדער ,דנַאלסור ןייק ןרָאפעגקיר
 ןיא גנוטייצ עכעלגעט עשידיי עסיורג יד
 יד ןופ ןַאגרָא ,"טייצ עיינ יד/ וועיק

 טריפעגנייא רעכלעו ןיא ,עטקינייארַאפ
 ?ָאטרָא עשידײ עיינ עטכַאפנייארַאּפ יד
 רעד ןופ רעדנירג יד ןופ ןעוװעג ,עיפַארג
 :רַאפ -- 1919 ,עגיל:רוטלוק רענַיַארקוא
 גנולײטּפָא רעשידי רעד ןופ רעטלַאװ
 :קַאדער ,וועיק ןיא גַאלרַאפ:הכולמ ןופ
 ,"ךַאלעטערש; לַאנרושז:רעדניק םעד טריט
 עשידיי ערעדנַא ןיא ךיוא טקילײטַאּב ךיז
 קעװַא רעדיוװ ןַאד ,וועיק ןופ ןּבַאגסױא

 ןיא טעּברַאעגטימ 1920 ,עקירעמַא ןייק

 ייר ַא טכעלטנפערַאפ ואוו .,"סטרעורָאפ
 :יֵל--1921 ,דנַאלסורנטַאר ןגעוו ןעלקיטרַא
 .א .פײ רעד ןופ רָאטקַאדער רעשירַארעט
 יד ןופ רענייא סלַא ןיירַא 1921 ףוס ".ש
 ןשיטסינומָאק םעד ןיא רעטעּברַאטימ:טּפיױה
 ?טייצ עלַא יד ןיא ."טייהיירפא טַאלּבגָאט
 :קיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ןּבירשעג ןטפירש
 רעּביא סעיזנעצער ,ןענָאטעילעפ ,ןעל
 ?סילַאנרושז .א"א רעטַאעט ןוא רעכיּב
 ,דנַאלײר .פ פ"א ךיוא ,ןטעּברַא עשיט
 ?מַארּבַא .ש ,שטיװַא ,מ ,שטיוװָאמַארּבַא ,מ
 ַא ,יר--מ ,א ,ירצמ .א ,ּכ .א .מ ,ןָאס
 ?עגרעּביא ,וו"זַאא רעלמַאז ַא ,טנַאטעליד
 ןיא לעמהעד דרַאכיר ןופ רעדיל טצעז
 ,(שרוטַארעטיל רעשיאעּכָארייאק סנעזייר .א
 :ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב ןיא .א"א ענייה
 :ּפיק ,(1911 עשרַאװ) "ענימג עשידיא ידח
 ג"פ) "ךעלהשעמ עכעלרעדנואווח סגניל
 ?ָאליפז סמעלַאזורעי ,(1921 "עגיל-רוטלוק
 "עיצולָאװע ידק סטרעּברעה ןוא "עיפָאס
 סגינעל .נח ,(1920 י"ב ,"םייה ידז ג"פ)

 | ,י"ב ,"טלעוו עיינ יד ג"פ) "עיפַארגָאיּב
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 יז טכעלטנפערַאּפ טינ ךָאנ .א"א (9

 2עג סנזיוהנכנימ, ןופ ןעגנוצעזרעּביא ענ
 ןַאוװיא ,("גַאלרַאפ:ללּכח ןרַאפ) "סעטכיש
 :ימָאק ןשידיי ןרַאפ) תוישעמ סָאקנַארפ
 שיטילַאּפ ןייז ,(עװקסָאמ ןיא טַאירַאס

 רַאפ) לכיּברעטרעװ שיגָאלָאנימרעט ןוא
 ןופ סָאד ,("עגיל:רוטלוקא רעוועיק רעד
 ?יגָאלָאנימרעט עסיורג עטריטקַאדער םיא
 טפַאשלעזעג רעד רַאפ) ךוּברעטרעװ עש
 ,(וועיק ןיא "טרָאװ

 --1882 וולסּכ ט"כ) (עיניּפ) סחנּפ ץֹּכ
 ,ָאװַאלוסָארג ןיא .ּבעג ( |

 רעמערָא ןַא ,רעטָאפ ןייז .ּבוג רענָאסרעכ
 ןוא ,לטעטש ןופ ליּכשמ רעד ,רעמערק
 ,עדייז רעד וליפַא
 !רעשטיװַאּביל ַא
 'םיא ןּבָאה ,דיסח
 !וצ טרעטשעג טינ
 . טימ ךיז ןענעקַאּב
 !.ּבעה רעצנַאג רעד
 ?הלּכשה רעשיער
 ןזיּב ,רוטַארעטיל
 .טגרעלטג רָאי 0
 יב רעדניק עשיריבג ןופ תוּתיּכ יד ןיא
 ?עּפס טגעלפ'מ סָאװ ,םידמלמ עטסעּב יד
 יװ ,לטעטש ןיא ןעגנערּבּפָארַא לעיצ

 ?רעּביא) טומכַאּב ןופ ןהֹּכ ןועמש:בקעי
 :בעה ףױא "ןדיי סגניסעל ןופ רעצעז
 ןבל:הדש ןופ יקסנַילָאמרַאי ךורּב ,(שיער
 ןשִיערּבעה :שיסור ַא ןופ רעסַאפרַאפ)
 ןפלעהוצ טזומעג ךָאנרעד ;(ךוּברעטרעוװ
 :עג קיטייצכיילג ,לטיילק ןיא ןטַאט םעד
 :ַארעטיל רעשיסור רעד וצ ךיז ןעמונ :

 רעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ,רוט
 יד סָאװ ,"הדובע? רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ
 רעד טָאה ,טריפעג ןַאד טָאה "תריפצהח
 :גדליש ַא רַאפ ןּבעגעגּפָא םיא רעטָאפ
 ןרָאװעג רָאי 15 וצ ,סעדָא ןייק רעלָאמ
 ײּברעד ,לָאּפסַאריט ןיא רעדניּבניא ןַא
 טקידנעעג ;טעּברַאעג יװ טנעיילעג רעמ
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 ואוו ,סעדָא ןייק רעדיוװ קעװַא ,רעל יד
 :ַארקַאמעדלַאיצַאס רעד וצ ןענַאטשעגוצ
 2ּפָא 1902 ,("ַארקסיאפ) גנוגעװַאּב רעשיט
 ,ץינעוָאק ןײק רענלעז ַא רַאפ ןּבעגעג
 ,עטָאר רעד ןופ רעּבײרש ןעוועג ואוו
 ןכָאנ ,רערעל רעשיערּבעה ,רעילַאמ

 ?עדָא םעד ןוא דנַאטשפיוא"ןיקמָאיטָאּפז
 :רעטילימ ןופ ןפָאלטנַא ,טָארגָאּפ רעס
 םישדח רָאּפ ַא ואו ,סעדָא ןייק טסניד
 ןייק קעװַא ןַאד ןוא לַאגעלמוא טעּברַאעג
 ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,עניטנעגרַא
 טיורּבח ןופ רָאטקַאדער םעד ,ןיקרָאס ןמלז
 :ָאנַאזַאכ .ל ןֹופ טעדנירגעג ,"ערהע ןוא
 ;קַאדער ,צ"ּפ יד וצ ןענַאטשעגוצ ,שטיוו
 :כָאנ ,טפירשטייצ עטנַאמרעד יד טריט
 ןופ טייצ רעד ןיא זיא ןיקרָאס יװ םעד
 ;עג טקישעגסױרַא 1910 עיצקַאער רעד
 :טנפערַאפ ןַאד .עניטנעגרַא ןופ ןרָאװ
 ןעגנוצעזרעּביא ,תונורכז ,רעדיל טכעל
 ?סָאנעוּב ענעדיישרַאפ ןיא שינַאּפש ןופ
 2ַאל .ּב טימ ןעמַאזֹוצ ,ןּבַאגסױא רעסערייא
 עכעלגעט ַא ןּבעגוצסױרַא טנַאלּפעג ןיּפ
 ,ןעגנולעג טינ זיא סָאד רעּבָא ,גנוטייצ
 ?עמ עשינַאּפש טצעזעגרעּביא טָאה .ּכ ןוא
 ןעוועג ,רעטַאעט ןשידיי ןרָאפ ןעמַארדָאל
 רערעל ַא--טייצ עצרוק ַא ,רָאטקערָאק ַא
 :ָאמ ַא טריטקַאדער 1913 ,לוש:א"קי ַא ןיא

 .הַארטשא לַאנרושז ןטרירטסוליא ןכעלטַאנ
 ןדַאלעגנײא 1914 ףוס ,(ןרעמונ 5) "ןעל
 ןופ רעטעּברַאטימ רעטסקיניײװעניא סלַא
 2יצ רעשידיאװ רעטעדנירגעג=ינ רעד
 טצעזעגרעּביא ךיוא רעכלעוו רַאפ ,"גנוט
 קָאלרעש ,דרַאגַאה רעדייר ןופ ןענַאמָאר
 :קַאדער 1918 ּבײהנָא טניז ,א"א סמלָאה
 רעכעלגעט רעוויטַארעּפָאָאק רעד ןופ רָאט
 עסיורג עטייווצ יד ,"עסערּפ יד גנוטייצ
 ַא טימ ,עניטנעגרַא ןופ גנוטייצ עשיריי
 ןסיורג ַא טימ ןוא גנוטכיר רעשיטסינומָאק
 ,טעּברַא;רוטלוק רעשידיי רַאפ סערעטניא
 א--2 ,גרעּבנייפ ,ש פ"א ךיוא ןּבירשעג

 ?ירעמַא-םורדא לַאנרושז:שדוח ןיא .א"א
 ?רַאפ (1926) ןײטשַאלּב ,ה ןופ ר"א "עק
 רעד וצ/ טעּברַא ערעסערג ַא טכעלטנפע
 ?סילַאנרושז רעשידיי רעד ןופ עטכישעג

 ,ה טימ ןעמַאזוצ .,"עניטנעגרַא ןיא קיט
 דילגטימ א"א ןוקָא .י ,שזניא ,ןײטשַאלּב
 ?גסיוו ןשידיי ןופ טעטימָאקדנַאל םעד ןופ

 ,עניטנעגרַא ןיא טוטיטסניא ןכעלטּפַאש

 ג"י--1852 רדא ז"י) רזעילא ןכתּכ
 ,עיצילַאג ,ןיטַאינס ןיא ,ּבעג (1916 ןסינ
 ןיא ןסרוקרַאנימעס יד טכוזַאּב 73--+-0
 ,א ר"ד ןופ סעיצקעל טרעהעג ואוו ,ןיוו
 ,לדימש ר"ד ,סייוו שריה=קיזייא ,קעניללעי
 ?לָעי ר"ד ןופ זיוה ןיא ,א"א ןַאמדירפ .מ

 ר"ד רעטכיד ןטימ טנעקַאּב ךיז קעניל

 םיריש סעמעוװ ,לקנַארּפ טסוגװַא:גיוודול
 ,שיערּבעה ףיוא טצעועגרעּביא טָאה רע
 ?ץג ּביל רעייז םיא טָאה ןיקסנעלָאמס ץרּפ
 ןופ רעטעּברַאטימ סלַא ןגיוצעגוצ ןוא טַאה
 ןיא טרידוטש ךיוא רעטעּפש ."רחשהז
 ינעיצ ,קיגָאגַאדעּפ ןוא עיפָאסָאליפ ןילרעּב
 ענייז ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד קיד
 ?ייהסעדליה ר"ד ןופ ךיוא ,ןרָאסעּפָארּפ
 ,ּכ .א ּפ"א ,סורַאצַאל ר"ד ןוא רעמ
 ןוא עשירַארעטיל ןּבירשעג רפוסה ארזע
 ,"ירבעהק ןיא ןעלקיטרַא עכעלטפַאשנסיװ
 ?גואווצעג ,"הריפצהא ,"ןונבלהק ,"דיגמהז
 ךיז ,םוידוטש ןייז ןסיירוצרעּביא ןעג
 1885 ,רערעל סלַא עינעמור ןיא טצעזַאּב
 תפש תרוּתח קודקיד ןייז ןּבעגעגסױרַא
 ?עג ןעמונעגנָא קרַאטש זיא סָאװ ,"רבע
 ףיוא ךיוא טעּברַאעג ,עינעמור ןיא ןרָאװ
 טניז ,ךוּברעטרעװ ןשינעמור:שִיערּבעהַא
 :ַאקוּב ןשידיי ןיא טכעלטנפערַאפ 9
 עשידיי ערעדנַא ןוא "ץעויהז רעטשער
 עשיגָאגַאדעּפ עינעמור ןופ ןטפירשטייצ
 עכעלטפַאשנסיװרוטַאנ ןֹוא ןעלקיטרַא
 :עװ ,ןייטשנרעֿב ןופ רעגייטש םעד ףיוא
 ןיא טכוזַאּב טַאהעג טָאה רע ןסרוק סעמ
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 טריפעגנָא ןרָאי רעק80 יד ןיא .ןילרעּב
 עקידתובהלתח ַא ךעלדנימ ןוא ךעלטפירש
 ןוא לארשי:ץרא בושי רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ
 ןגעק ןטערטעגסױרַא עריטַאס ןייז טימ
 וצ עעדיא רערעלוּפָאּפ טסלָאמַאד רעד
 רעד ןגעק ןוא עינַאּפש ןייק ןרירגימע
 שידי ןייז .עקירעמַא ןייק עיצַארגימע

 עג ,ךעלמיטסקלָאפ רעייז ןעװעג זיא

 -- 1900 8/|) רעװַאּפ-רעװַאכ

 ;גייא ןושרג ןופ םינַאדװעסּפ (

 ,עילָאדָאּפ ,דַאשרעּב ןיא ,ּבעג ,רעדניּב

 רָאי 13 זיּב ,רחוס?דלַאװ ַא ןופ ןוז סלַא

 תובישי ןיא ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג

 ןיא טצעלוצ ,טעטש ענעדײשרַאפ ןופ
 ידּכ ,יז ןזָאלרַאפ ;הבישי רעסעדָא רעד

 ,גנורליּב רענײמעגלַא טימ ןּבעגוצּפָא ךיז

 םיא טָאה עיצולָאװער עשיסור יד רעּבָא

 :וצ ךָאנרעד ,םָארטש ןיא ןגױצעגנײרַא

 טצרַאװשעגכרױוד ךיז ןעמָארגַאּפ יד ביל

 ןיא טכעלטנפערַאפ ואו ,עינעמור ןייק

 ליב עכעלטע 1921 "דיאפ רעוועינעשעק

 ןוא ןקערש עטּבעלעגרעּביא יד ןופ רעד

 ּבײהנָא ,טיוג ןוא רעגנוה ןטילעג ,תורצ

 :םעשַאּב ואוו ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג 3

 ,"דנַאל רעדניקח ןיא ,רערעל סלַא טקיט

 :עג ַא"א "טייהיירפש ,"לַאנרושז חעדניקח

 ,ךעלעדיל ןוא ךעלהשעמ ייר ַא טקורד

 :לֶע ןטסגניי ןופ רעדניק רַאפ טּפיוהרעד

 ?װעליּפש:שירעדניק ,ןטכייל ַא ןיא ,רעט

 ענייז ןופ גנולמַאז ַא ,ליטס ןוא ןָאט ןקיד

 ט"א םרָאפכוּב ןיא תוישעמ:רעדניק 0

 .ג"פ) "רעװַאּפ-רַע וַאכ ןופ ךַאלהשעמ;

 ?טכַארּפ ,ּב 2 ןיא ,1925 ,י"נ ,"תונתמ;

 2טימ רעד טימ ןּבעגעגסױרַא ,עּכַאגסיױא

 :ײלק יד ןופע ּבולקנעיורפ םעד ןופ ףליה

 ר

 ַא קידנזָאלרעּביא ,עליַארּב ןיא ןּברָאטש
 *עה ןיא םיבתּכ עטכעלטנפערַאפ טינ ךס
 ,עשטייז ןופ ןעגנוצעזרעּביא) שיערּב
 ןוא (רעטכיד עשינעמור ,עשיזיוצנַארפ

 ?ַאטװַא יד ךיוא ייז ןשיווצ ,שידיי ןיא

 ?ֵָאר יטענָאר ןופ גנוצעזרעּביא עטריזיר

 ?ץעידַאװ ןוא "השנמז עמַארד סנַאמ
 ,ןַאמָאריס"ש ןופ גנוליײטטימ

 ,"ןגעװ סרעדניק ענ
 .(ןַאמלעדוג ןרהא

 --1880 םורַא) ןָאעל ששיװָאנַאזאכ
 לאיר תֹּכ ןופ םינָאדוװעסּפ (5 ע/וא

 רענליװ ,(?) טניווריש ןיא ,ּבעג .ּבוש

 ןיא טנרעלעג ,טחוש ַא .ןופ ןוז סלַא ,טנגעג
 ,תובישי ןוא רדח
 ןיירַא 1906 םורָא
 ?ַאּב-צ"ּפ רעד ןיא
 טעּברַאעג ,גנוגעוו
 ,װָאשַאמָאט ןיא
 א"אעשרַאװ ,זדָאל
 =עג ,לאירתּכ פ"א

 ןופ רערעל ַא ןעוו
 ?מורַא ,שִיערּבעה
 טעטש יד רעּביא רָאטַאטיגַא סלַא ןרָאּפעג

 ןופ ןדַאלעגנייא 1908 ,םוחּת ןשידיי ןופ

 =ַאג ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ עוויטוקעזקע רעד

 ןופ עיצקַאדער יד ןעמענוצרעּביא עיציל

 ,"רעטײּברַא רעשידוי רעדח ןַאגרָא ריא

 ?ױַאּפ ןט:4 ןכָאנ ןוא עקָארק ןיא רעירפַא

 טריפעגנָא ,גרעּבמעל ןיא רָאפנעמַאזוצײט

 לָארּפ ןרַאפ עיצַאטיגַא עכעלדנימ ַא ךיוא

 טָאה ,עיצילַאג ןיא םזינויצ ןשירַאטעל

 רעשידי רעד ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז

 1909 ,ץיװָאנרעשט ןיא ץנעױעפנָאק:ךַארּפש

 קעװַא טרָאד ןופ ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ןופ טרירטסוליא

2 

= 
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 :ייווצ םעד טריטקַאדער ,עניטנעגרַא ןייק
 ט"א צ"ּפ יד ןופ ןַאגרָא ןכעלטנכעו
 טניז טריטסיסקע) "ערהע ןוא טיורּב,
 ?מַאק ַא טריפעגנָא ןוא (רָאי 5 םורַא 9
 עשידיי יד ןופ גנוזיילסיוא רעד רַאפ עינַאּפ

 ןשינַאריט םעד רעטנוא ןופ ןטסינָאלָאק
 טרסַמרַאפ ,א"קי רעד ןופ םזיטַארקָארויּב
 :עג סלַא עטמַאַאּביא"קי יד ןופ ןרָאװעג
 ?עגסױרַא ןוא רענָאיצולָאװער רעכעלרעפ
 ןיא טדימשעג דנַאל ןופ ןרָאװעג טקיש
 רעד ףיוא ,לָאגוטרָאּפ ןיא טשרע ;ןטיײק
 2ַאֹּב ןטסילַאיצַאס יד ןֹופ ץנעוורעטניא

 ןעגנושרָאפסיױא ענייז ןוא ,ןרָאװעג טיירפ
 ןיא ןדנַאטשוצ יד רעּביא ןעגנוניימ ןוא
 1910 טכעלטנפעראפ סעינַאלָאקיא"קי יד
 סיזירק רעדע ט"א טעּברַא ןייז ןיא
 ןיא עיצַאזנַאלַאק רעשידיא רעד ןופ
 :גַאּב רעשילַארָאמ רעד ןוא .ַאניטנעגרַא
 ,"עיצַארטסינימדַא;א'קי רעד ןופ טָארק
 :רָאפסױא עטסנרע עטשרע יד ןופ ענייא
 רעשירָאטַאזינָאלָאק חעד רעּביא ןעגנוש
 יד רעּביא ןוא א"קי רעד ןופ םעטסיס
 .ףיוא) עניטנעגרַא ןיא סעינָאלָאק עשידיי

 רַאה טפמעקעג טוט ןייז זיּב ,רעטעּפש
 א"קי רעד ןופ עיצַאיטַארקָאמעד רעד
 :ָאלַאק רעשידיי רעדח ;גנוזָאל ןרעטנוא

 ,("!קלָאפ ןשידיי םעד -- דנָאפ:עיצַאזינ
 ןופ גנורעדָאפפיוא רעד טיול ,1910 יַאמ
 יד ןעמונעגרעּביא רעדיו ,ײטרַאּפ רעד
 ?רעטיײּברַא ןעשידוי םעדע ןופ עיצקַאדער
 רעד ןגעק ּפמַאק ןרעטיּב ַא טריפעגנָא ןוא
 ,קיטילָאּפ?סדנַאל רעשיטסינויצ:ךעלרעגריג

 :ָעמַא ןייק קעווא לָאמ ןטייווצ םוצ ןַאד

 ,טריטקַאדער 1912 לַאערטנָאמ ןיא ,עקיר
 יד ןופ ןַאגרָא םעד ,ציּפַא קידנּביײלּב
 ידע ט"א ןטסילַאיצַאס ןוא ןטסיכרַאנַא
 זיא סָאװ ,טַאלּבנכָאװ ַא -- "גנוטייצסקלָאפ
 ןכיגניא ןטיײקירעװש עלעיצנַאניפ בילוצ
 ?יא ןייק ןעמוקעגקירוצ .,ןעגנַאגעגרעטנוא

 1919 ילוי זיּב 1913 טסוגװַא ןופ ,עּפָאר

 ןכעלטלעװלַא םעד ןופ רַאטערקעס ןעוועג
 דנַאּברַאפ:רעטעּברַא ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי
 רעד ןופ ךָארּבסױא ןכָאנ ,"ןויצילעוּפ
 טצעזַאּב ךיז ןוא ןיוו טזָאלרַאפ המחלמ
 טעדנירגעג 1915 רעמוז ואו ,גַאה ןיא
 ,יץנעדנַאּפסערָאק:רעטעּברַא עשידייפ יד
 :ַאנרעטניא יד ןרימרָאפניא וצ ןַאגרָא ןַא
 :ָאס ןוא עסערּפ עשיטסילַאיצָאס עלַאנָאיצ
 רעשידיי רעד ןגעװ רעריפ עשיטסילַאיצ

 ןופ עעדיא יד ןיזירַאלוּפָאּפ וצ ,עגַארפ
 ןוא עימָאנָאטװַא רעלַאנָאסרעּפײלַאנָאיצַאנ
 ןיא םייה רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ
 דנַאלגנע ןייק ןעמוקעג 1915 .,עגיטסעלַאּפ
 םעד ,רעיימ סירָאמ טימ ןעמַאזוצ ןוא
 ,"טייצע רענָאדנַאל רעד ןופ רָאטקַאדער
 טגיז רעטעּברַאטימ ַא ןעװעג זיא ,כ ואוו
 ןשידייװ םעד טריזינַאגרָא ,גנודנירג ריא
 :ייטרַאפ רעד רַאפ--?דנַאּברַאפײרעטעּבױַא

 רעד ךרוד טכער עשידיי יז ןופ גנוקיד
 עשילגנע ענעדיישרַאפ ןופ גנולטימרַאפ
 :ילגנע רעד ןופ ךיוא ,ןרָאטקַאפ:הכולמ
 ןט3 םוצ ןַאד ,ײטרַאּפ?סטעּברַא רעש
 1916 רעמוז ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעג לָאמ

 ,"רעפּפמעק ןעשידיא םעד/ טריטקַאדער
 ?וקעגקירוצ עיצולָאװער:ץרעמ רעד ךָאנ
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,עּפָארײא ןייק ןעמ
 ?בָאק עשיטסילַאיצָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא יד
 ,1917 רעמיז םלָאהקָאטש ןיא :ןצנערעפ
 םַאדרעטסמַא ןיא ,1919 רַאונַאי ןרעּב ןיא
 ,1919 טסוגװַא ןרעצול ןיא ,1919 לירּפַא
 ?יּפורג עשיטסילַאיצָאס יד ןענואוועג ואוו

 :ַאוצ ,ןטַאלוטסָאּפ:צ"ּפ יד רַאפ ןעגנור
 טכעלטנפערַאפ ןיקצַאמ ןָאעל טימ ןעמ
 16 ן100601206 ךֹוּבַא שטייד ןיא 9

 םוס ןט- -- ןײלַא ןוא ,66ז 068סמש2/1

 רעד ףיוא .4600611002109604 וג 20/60

 דנַאּברַאפ;טלעװ םעד ןופ ץנערעפנָאק
 וצ תוחוּכ עלַא טגנערטשעגנָא ןיװ ןיִא צ"ּפ
 =ױַאּפ רעד ןיא גנוטלַאּפש ַא ןופ ןטיחרַאפ
 עקירעמַא ןייק ןרָאפעג רעדיוו 1919 ,ייט
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 -- ןַאגרָא:ײטרַאּפ ןכעלגעט םעד ןפלעה וצ
 עיצקַא רעד ןיא -- "טייצ/ רע:י"נ רעד
 ןלעיצנַאניּפ ןרעוש םעד ןופ ןײגוצסױרַא

 :עג קנַארק ךעלרעפעג טרָאד ,סיזירק
 ?נָאק ןפרַאש ַא ןיא ןעמוקעג ךיוא ,ןרָאװ
 ,םירבח?ײטױַאּפ ערעקניל ענייז טימ טקילפ
 ןכָארּבעצ ןוא טשױטטנַא ןעמוקעגקירוצ
 םוצ 1921 ףוס םגה ןוא עּפָאריײא ןייק
 :גרַאּפשנָא ,עקירעמַא טכוזַאּב לָאמ ןט5
 - ,דנַאל ןופ תומוקמ עטסטייוו יד ןיא קיד
 צ"ּפ יד ןופ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ רעּבָא
 טָאה רע גנוגעוװַאּב רעכלעוו ןיא ,(1920)

 רענייא סלַא עלָאר ַא טליּפשעג גנַאל ױזַא
 2עגרעּביא ןוא עטסלופטנעלַאט יד ןופ
 שילָאּפ ןוא רעקיטערָאעט ,רעוט עטסנּבעג
 רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז ,רעריפ עשיט
 רעד ןּבעגעגּפָא ןצנַאגניא ךיז ןוא ײטרַאּפ
 ןיא טּבעלעג ,טייקיטעט רעשיטסילַאנרושז
 :רַאפ ןופ טנעדנַאּפסעױָאק סלַא ןילרעּב
 =ַאדנָאל יװ ,ןעגנוטייצ עשידיי ענעדייש
 עשידיאג רעסעריײא:סָאנעוּב ,/טייצ? רענ
 :עג .א"א "רעלדָא רעדענעקש ,?גנוטייצ
 :סור?ןטַאּפרַאק ,עצווָאכלַאװ ןיא ןּברָאטש

 :עטניא יד ןיא העיסנ ןייז תעשּב ,דנַאל
 2עג רעכלעװ ןיא ,"טרָאװ ןופ ןסער

 :עג ןרָאי עטצעל יד טָאה רע טפַאשלעז

 ןוא ּבײל טימ ,לײטנָא ןטנעָאנַא ןעמונ
 רעד ןופ עעדיא רעד ןּבעגעגרעּביא ןּבעל
 ,ןּבעל ןשידיי ןופ גנוריױװיטקודָארּפ

 =ייֵליּבוי ןיא װ

 ן"'ז ,23

 ,תונורכז ,.כ ;"ינויצ ןוקיסקלא

 ,"רעטייברא ןעשידוי ןופ רעמונ

 .סיוא-ייליּבי רעקירעינעצ רעד ןיא ןוא - ,7

 =סָאנעוּב ,"גנוטײצ רעשידיא; רעד ןופ עּבַאג

 ןטיורא ןיא ,רינ ;54-:53 ז"ז ,1924 ,סערייא

 דנַאלסורפ "ושָארּב רעד ןיא ,4 11 ,"סקנּפ

 "18--1917 רָאי ןיא גנוריגעד-ןטַאר רעד רעטנוא

 טאגעלעד סלא דנאלסור ןיא ךוזאּב ס--כ ןגעװ)

 רעד ןיא ןעמענוצלײטנָא ָארויּביסדנאפראפ ןופ

 יירּב ןטימ גנַאהנעמַאװצ ןיא צ"ּפ יד ןופ עיצקא

 'פעס ףוס ןיפ עסערּפ עשידי יד ;(םולש רעקס
 סיררָאמ :טרפּב ,1925 רעגָאטקָא ןוא רעּבמעט

 ,קישטנַאטיּפַאק .מ ;22/11 ןופ "טייצ, ןיא ,רעיימ

 השמ ,(".ש יא .פ, ןיא טקורדעגועביא) 0
 ,לבּבורז ,?טַאלּבנָאט, רעג"עּבמעל ןיא ,גיטסָארֿפ

 .א"א ,"טלעװ רעטייּברא רעד, ןיא

 -- 1876) יאמש וָאקינטַאלַאכ
 .םוג רעוועיק ,ןישזור ןיא ,ּבעג (

 3 ןַאד ,רדח ןיא ןעגנַאגעג רָאי 10 זיּב
 ןפלעה וצ ידּכ ;זיולק ןיא טנרעלעג רָאי
 ןיא ,ןטעּברַא קעוװט ,ןרעטלע עמירָא יד
 טימ ךיז קידנּבעגּפָא טייצ רעיירפ רעד
 טימ ןֹוא שידיי ןוא שיערּבעה ןענעייל
 ןוא רעדיל ןכַארּפש עדייּב ןיא ןּביירש
 ,גנודליּב ֹוצ קידנּבערטש ,ןעגנולייצרעד
 1903 ,ןרעטסקע ַא ןרָאװעג רָאי 19 וצ
 =וצ רעּבָא ,ץייווש ןייק ךיז טזָאלעגקעװַא
 ןבילּגעג ןטייקירעװש עלעירעטַאמ ּביל
 ואוװ ,עיצילַאג ,וָאקטרַאשט ןיא ןקעטש
 =תירבע עטשרע יד ןופ ענייא טעדנירגעג
 =עקַאּב ךיז ,עיצילַאג ןיא ןלוש:תירבעּב
 רזעילא ר"ד טימ ךעלנעזרעּפ קידנעג
 ןייק ןעמוקעג דָארג זיא ױעכלעוו ,חקור
 רע טָאה ,טַארעּפער ַא ףיוא ווָאקטרָאשט
 =גכָאװ רעשטַאשטוּב ןייז ןיא טקורדעגּפָא
 רעדיל עקינײא "רעקעוו רעד טַאלּב

 ,ןעסעגרַאפ טינ ןעק'כע ,"ןרעטש ידמ)

 רעּביאע גנולייצרעד יד ןוא (("ןיהואוו
 רעשיערּבעה סחקֹור ןיא ןוא ,"דרעפ ַא
 גנולײצרעד ַא "ןדריהט טפירשטַאנָאמ
 טקורדעג ןַאד טניז ,יוכלשוה םהינשץ
 ךיוא ,ןכַאז עשיטסייוטעלעּב ענעדיישרַאפ
 =עלָאּפ ןוא עשיגָאגַאדעּפ ,עשיטסיצילּבוּפ
 עשידיי ענעדיישרַאפ ןיא ןעלקיטרַא עשימ
 טּפיוהרעד ,ןטפירשטייצ עשִיערּבעה ןוא
 השמ ר"א "טַאלּבגַאט; רעגרעּבמעל ןיא
 םעדװ ,"רעטייּברַא ןעשידויא ,ןַאמניילק

 ,"רעקעוװע ,"גָאט/װ רעװעקַארק ,"דיא
 .א"א "םלועה? ,ןַאמּפָאש .ג ר"א תיגונסץ
 ןשִיערּבעה ַא ןּבעגסױרַא טװּורּפעג 0
 ןיולּב ןענישרע) "םירירפצח לַאנרושזײשדוח
 םירוּפיס ענייז ןופ גנולמַאזַא ,(רעמונ 1

 1911 סױרַא זיא שיערּבעה ןיא םירויצ ןוא



 24 ווָאקונאכ -- אװעלָאכ -- ווָאקיגטַאלַאכ 33

 | ,("היחּתה/ ג"פ) "הנושאר העיסּפ, ט"א

 סלַא ,המחלמ:טלעװ רעד ןופ ןפָאױטעג
 :ערג רעד ןיא ,ןַאטרעטנוא רעדמערפ
 ןוא טרינרעטניא ,עלסינַאטס טָאטש-:ץענ
 :טסע=רעּבייא ןייק ןרָאװעג טקישעגסױרַא
 ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןיא ייּברעד ,ךייר

 ענייז עלַא ךיוא ,קעטָאילּביּב עצנַאג ןייז
  שּביה ןוא שידיי ןיא בור סָאד ;ןטפירש
 עטצעל יד טניואו ,שִיערּבעה ןיא ךיוא

 ,ץייווש ,ליּב ןיא ןרָאי

 -- 1897) לארשי אוװעלַאכ
 רעצלעק  ,וָאלדיש ןיא .בעג (

 1906 ןופ ןוא ױדח ןיא טנרעלעג ,טנגעג

 :לעװ ,ןדָאל ןיא לֹוש סיקסנישטָארַאי ןיא

 :נּפָאק ןיא ןַאד טניז ,1913 טקידנעעג עכ

 :יפ טעטיסרעווינוא ןיא טרידוטש ,ןגָאה
 :טימ ,עטכישעג ןוא רוטַארעטיל ,עיפָאסָאל
 ?נוטייצ עשידיי רע:י'נ יד ןיא טעּברַאעג
 ואו ,"טייצ, ,"גָאטװ ,"טיײהרַאװז ןעג
 ?רַאפ רעּביא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ
 ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשיװַאנידנַאקס ענעדייש

 גרָאעג רעביא א"צ ןדיי:טינ ןוא ןדיי
 ריאמ:ןרהא ,ןעסנַאטַאנ ירנעה ,סעדנַארב
 ,(11 ,1919 "טפנוקוצפ ןיא) טדימשדלָאג
 ןופ טצעזעגרעּביא .א"א ןוסמַאה טונק .

 :ידיי יד ,ךעלהשעמ סנעסרעדנַא לַאניגירָא
 ,יוועל יאול ,ןעסנַאטַאנ ןופ קרעװ עש
 גרָאעג ןופ ךנת רעּביא ןעגנולדנַאהּפָא יד

 ןטנַאקַאּב ןופ ליּפשיוש סָאד ,סעדנַארּב
 טסיַארּבעה ןוא רעקיטילַאּפ ,רעלעטשטפירש
 (גרָאעג ןופ רעדורּב ַא) סעדנַארּב דרַאװדע
 :רַאֿפ יד ּפָא טלגיּפש סָאװ ,"דעמכַאמז
 ;םוטנדי םוצ םַאלסיא ןופ ןשינעטלעה
 ?עגרעּביא (עז) רעַײמ ,ר טימ ןעמַאזוצ
 ןעגנולײצרעד ייר ַא שינעד ףיוא טצעז

 ןעגנוצעזרעּביא עלַא יד ,ץרּפ .ל ,י ןופ
 ?טנפערַאפ טינ םרָאּפכוּב ןיא ךָאנ ןענייז
 ?ןצסױרַא וּורּפַא טכַאמעג 1922 ,טכעל
 ַא לושטלַא ןועמש טימ ןעמַאוצ ןּבעג

 11 .ב ןָאקיסקעל

 =וי יד, טיא ןגַאהנּפָאק ןיא לַאנרושז:שדוח

 ,(ןרעמונ 2 ןיולּב סױרַא) ?עמיטשדנעג

 -- 1892 2/0 .ל וָאקונַאכ
 =יד ,ָאװָאכלַא טוג םעד ןיא .ּבעג (

 סָאװ ,.ּבוג רעװַאקסּפ ,יקול:סיורג טקירטס
 =סקַאלפ ַא ןוא ןדמל ַא דיי ַא ,רעטָאפ ןייז

 עג טָאה ,רחוס
 2גערַא ןיא ןטלַאה
 ױַאי 10 זיּב ,עד
 ?ץֵל טימ טנרעלעג
 ,בושי ןפיוא רער
 ןיא רָאי 2 ןַאד
 טכוזַאּב טָאטש
 ןיא רדח םעד
 ?עלע עשיסור ַא

 ןיא ןרעטסקע ןַאד טניז ,לוש ערַאטנעמ

 ?ליִּב ןופ תורזג יד ּבילוצ רעּבָא ,סעדָא
 ןעוועג שאיימ ךיז ָאסַאק רעטסינימ:סגנוד
 ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא טעטיסרעווינוא ןיא
 רַאפ ןבעגעגּפָא 1913 .רערעל סלַא לעװענ
 =עמַא ןייק ןפָאלטנַא ,לעװער ןיא רענלעז ַא
 =עג ,עיפלעדַאליפ ןיא טצעזַאּב ךיז ,עקיר
 =עש ןיא טעּברַאעג ,ןּפמָאל טימ טלדעּפ
 =ַאל ןוא יוּבפיש ןופ ןקידּבַאפ ןיא ,רעּפ
 ןּבירשעג זײװלגנַיי ןיוש -- ,ןװיטָאמָאק
 ?נַאמ ,שיסור ןיא ןעגנולייצרעד ןוא םיריש
 ןיא טכעלטנפערַאּפ ךױוא םיריש עכ
 .א"א (01806 20001ח) םעקנאג 282000נװ

 ןעגנולייצרעד טכעלטנפערַאפ 1915 טניז
 "טלעװ רעשידיאז רעיפלעדַאליפ רעד ןיא

 ?געטש ַא ןרָאװעג ואוו ,ץטַאק השמ ןופ פ"א
 ךיז קידנקילײטַאּב ,רעטעּברַאטימ רעקיד
 :סיוא ערעדנַא ןיא ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ
 םייּב/ ,"גייווצ רעדח ,"ךיז ןיאז יו ,ןּבַאג
 ןיא .א"א "גָאט ,ז,ש .א ,פח ,"רעייפ
 ט"א ןעגנולייצרעד גנולמַאז ַא ;םרָאפכוּב
 ןעייגיס ואוו ,(1923 ,י"נ) "ןעלמיה עיורגז
 ?גיּפש סָאװ ,ןכַאז עסיורג ייוװצ ןײרַא ךיֹוא
 ?נוּבעלרעּביא ןוא ןעגנומיטש יד ּפַָא ןעל

 עמורפ ןיא; ;ןעמָאױגָאּפ יד ןופ ןעג

2 
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 ן"ז ,1925 ,"נ) "ןרוטַאינימ / ןעיהעש
 2ײטּפָא יד טיול עזָארּפ ןיא רעדיל--(2
 עקילייהע ,"טנעוו ןופ ןטָאש ןיאק ןעגנול
 .=ייטש4 ,"םיא ,"טיוטא ,"עּבילז ,"ןרעייפ

 ,"ןלעװש ענרענ
 ,1923 ,"רעדעפ,/ ןיא ,דרַאּבָארג .ּב

 -- 1885) ענעלעה םלעקצאכב
 רעד ןיא ,ענוװָאק ןיא .ּבעג (

 =מיג טקידנעעג .,רעקעּב ַא ןופ עילימַאפ
 עטכישעג טרידוטש רעטעּפש ןוא עיזַאנ
 :וטסעּב יד ףיוא
 ןיא ןסרוקפוועשז
 :גע ןכָאנ ,ּב"טּפ
 ?יוועג ַא יז ןקיד
 =רַאפ טייצ עס
 ןיא ךיוא טכַארּב
 ?ונעג ,דנַאלסױא
 ןויטקַא ןַא ןעמ
 רעד ןיא לײטנָא
 ןעוועג ,גנוגעווַאּב = רעטעּברַא רעשידיי
 =רַאפ ןיא לחר פ"א "דנוּב/ ןיא קיטעט
 ,סעדָא ןיא ,םוחּת ןופ טעטש ענעדייש
 ךיז עיצקַאער רעד תעשּב .ענליװ ןיא
 רעשיגַאגַאדעּפ רעד ןּבעגעגּפָא ןצנַאגניא
 רענליו יד ןיא טעּברַאעג ,טיײקיטעט
 עיזַאנמיג רעד ןיא ,ןלוש עשידיי:שיסור

 *עג ןופ ןירערעל) שטיווערוג עיפָאס ןופ

 עוויסנעטניא סרעדנוזַאּבַא .א"א (עטכיש
 :ליּבסקלָאפ ןופ טיּבעג ןפיוא טייקיטעט

 רעשטייד רעד סעשּב טלקיװטנַא גנוד
 =עזעגנָא יד ןופ ענייא סלַא עיצַאּפוקָא
 :שידיי רעגרעדָאמ רעד ןופ רעיוּב עטסנע
 טנעײלעג ,םעטסיס-לוש רעכעלטלעוו
 | ?ניק רַאפ ,ןסרוק?טנויַא ףיוא סעיצקעל

 עשיגָאגַאדעּפ יד ףיוא ,סעירָאטידיױא:רעד
 רעשיטסישידיי רענליוו רעד ןופ ןסרוק
 לושלדיימ יד טריפעגנָא ,טפַאשרערעל
 :רַאפ-רעדניק רַאפ טפַאשלעזעגפ רעד ןופ
 ?גורפ עשידיי עסיורג יד טציא) "גנוגרָאז!
 *עט רעד ןעוועג זיא יז רעכלעוו ןופ ,(לוש

 :3ּפ ריא טימ-- .וו"זַאא דילגטימ רעטסקיט
 ןדנוּברַאפ ךיוא זיא טעּברַא רעשיגָאגַאד
 יד ּבילוצ ,טײקיטעט עשירַארעטיל ריא
 רעשידײ רעיינ רעד ןופ ןשינעפרעדַאּב
 =ןסיװרוטַאנ ןיא טמוקלופרַאפ ךיז לוש
 :שרע יד טעּברַאעגסיױא יז טָאה ,טּפַאש
 21סיװרוטַאנ ןופ םַארגָארּפש עשידיי עט
 עשידָאטעמ טימ עיפַארגָאעג ןוא טפַאש
 רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא) ?ןעגנוזײװנָא
 ,טפַאשלעזעג:רערעל רעשידי רענליוו
 ַא ןופ עגַאלײּבַא טימ ,64 ז"ז ,8
 ןוא טּפַאשנסיװרוטַאנ רַאפ טפעהרעטסומ
 :ַארגָאעג רַאפ עיגָאלָאנימרעט סגעוייר ,ז
 ןוא רוטלוקש ןיא טקורדעגרעּביא ;עיפ
 קעװַא 1918 ,(1918 ,עװקסָאמ ,"גנֹודליּב
 נעענ טנעקַאּב ךיז ןוא ,עװקסָאמ ןייק
 רעטעּפש ,לושסטעּברַא רעד טימ רעט
 טליּפש יז ואוו ,ענװָאק ןיא טצעזַאּב ךיז
 רעשידיי רעד ןיא עלָאר עקידנריֿפנָא ןַא
 ?טנעצנָאק ,גנוגעװַאּב:לוש ןוא רוטלוק
 רעד ןיא עגיל:רוטלוק רעד םורַא טריר
 ןיא ןעלקיטרַא עשיגָאגַאדעּפ ץוחַא .עטיל

 :לושז רענװָאק ,"לוש רעיינח רענליוו רעד
 : םרָאפכוּב ןיא טכעלטנפערַאּפ ,"לטעלּב
 ךשמה סלַא ןוא ידנוא םורַא רוטַאנ ידח
 ןײלַא רימ ןוא זנוא םורַא רוטַאנ ידץ
 :סָאװװ ג"פ) "ןלושקלָאפ רַאפ ךוּבנרעל ַא
 ,160 ןוא 117 זיז ,1922 ,ןילרעּב ,"קָאט
 לַארגָאעג--"דרע יד ,(טרירטסוליא ךייר
 ,ג"פ ,ורעד) ,ט 1 ,עיטַאמָאטסערכ עשיפ
 ייוצ עטשרע יד רַאפ ןסעומשש ;(3
 ןופ ןּבעגעגסױרַא) "לוש:קלָאפ ןרָאינרעל

 ,(12 ז"ז ,ענוװָאק ןיא "עגיל-רוטלוקא רעד

 -- 1880 םורַא) ריאמ רעניטראכ
 =חרזמ ,לָאּפָאנרַאט ןיא ,ּבעג (

 ,שִיערּבעה ןופ רערעל ַא ןעוועג ,עיצילַאג
 רעשיטסינויצ רעד ןיא לײטנָא ַא ןעמונעג
 =ערּפ רעשִיערּבעה רעד ןיא ןוא ,גניגעווַאּב
 טימ עיצילַאג ןיא ןרָאװעג רעלוּפָאּפ ,עס
 ןופ ,-עדיל עשידיי עכעלמיטסקלָאפ ענייז
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 ךיוא זיא "הנותח יד דיל סָאד עכלעוו
 טניואוו דנַאלסור ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג
 רע ואו ,םילשורי ןיא ןרָאי עטצעל יד
 ?םירומל שרדמ תיּבװ ןיא קיטעט ןזיא

 25/ש10) רעדנַאסקעלַא ןישַאכ
 ןופ םינָאדװעסּפ ( = 6
 ,עגיזערעּב ןיא .ּבעג .ךוּברעוװַא יבצ
 רעשיריבג:שינּבר ַא ןיא ,ּבוג רעקסנימ

 טא יד ןופ) תחּפשמ
 ?ַאדלעז רעקסנימ
 2עג (סעשטיוו
 רדח ןיא טנרעל
 ןַאד ,הבישי ןוא
 2קע ןא ןזעוװעג
 רענייא ןרעטס
 רעדנירג יד ןופ
 ם ריש | רענעעזעגנָא ןוא

 ?עגסיוא ,ײטרַאּפ-ציּפ רעד ןופ רעריפ
 :רַאש סלַא טרפּב ,רענדער סלַא טנכיײצ
 טָאה ,טסימעלַאּפ רעקיניזפרַאש ןוא רעפי

 עטסנדיײשרַאפ יד ןיא טקילײטַאּב ךיז רע
 ןיא ךיוא ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןּבַאגסױא
 ןיא ,13--1911 ,"דניירפ, רעװעשרַאװ
 ךױא ,א"א "םיביברפ סרענערּב .ח .י
 ,א ,רעל -- א ,ןַאמדלַאװ ,רדנסּכלא ּפיא
 ?ײטרַאּפ ןייז רעטנוא ,יקסּבעטיװ ,דלַאװ
 טריטקַאדער 1912 .איא ןָאזכורּב ןעמָאנ
 "תודחאהז ןַאגרָא:ײטרַאּפ ןשִיערּבעה םעד
 רעד ןופ ךָארּבסיױא ןכָאנ ,םילשורי ןיא
 ,עקירעמַא ןײק קעװַא המחלמ :טלעוװ
 2פמעק ןעשידיא םעדא טריטקַאדער 6
 ךיוא ךיז ,"רוּכזיח ּב"מז סָאד ןוא "רעפ

 ןופ ןטפירשטייצ ערעדנַא ןיא טקילײטַאּב
 ?נָאק רעשידיא רעדא "טײהרַאװװ יװ ,י"נ
 =ַאוער?ץרעמ רעד ךָאנ ."ןרוּתהח ,"סערג
 ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ עיצול
 ןטכער:טסקע םעד וצ טרעהעג הליחתכל
 טריטקַאדער ,ײטרַאּפ-צ"ּפ רעד ןופ לגילפ

 סָאדװ גנוטײצ:ײטרַאּפ יד 1918 סעדָא ןיא
 :עּפש ,"ןגייווצא ּב"מז סָאד ,"ןעּבעל עייג

 ףיוא עיצולָאװע יד טכַאמעגכרוד רעט |
 ןופ עיציזָאּפ יד ןעמונרַאפ זיּב ,סקניל
 .לגילפ ןקניל=טסקע םעד ןופ רעריפנָא ןַא
 לעג ךיז 1919 ילוי ,ײטרַאּפ רעד ןופ
 רעשיטסינומָאק רעד ןופ שארּב טלעטש

 2ּפָא ןצנַאגניא ךיז טָאה סָאװ ,עיצקַארּפ-

 ַא טעדנירגעג ןוא ציּפ יד ןופ | רעג
 ?רַא עשיטסינומָאק עשידייש ערעדנוזַאּב
 םעדכָאנ ,"(ןויצ ילעוּפ) ײטרַאּפ:רעטעּב
 ,ענַיַארקוא ןעמונרַאפ טָאה ןיקינעד יו
 ןיא בור סָאד טּבעלעג ,דנַאלסור ןופ קעװַא
 ןוא עשיטירק ןּבירשעג ,ןילרעּב ןוא ןיוו

 ןיא ןעלקיטרַא עכעלטּפַאשלעזעג:לַאיצַאס
 1922 ,"טלעוו-רעכיּב+ ,"קיטירק* רעניוו
 ןיא? רענילרעּב ,(יקסוועשטידרעּב ןגעוו)
 ,רעדורּב ןייז טימ ןעמַאזוצ .א"א "ןַאּפש
 .ט"א ךוּבַא טכעלטנפערַאפ ,ךוּברעװַא .ז
 ןשימָאנַאקע ןשידיי םנופ ןעמעלּבָארּפװ
 ג"פ) "טייצ:סגנַאגרעּביא רעד ןיא ןּבעל
 ,(76 ז"ז ,1921 ,ןיוװ ,"דרַאגנַאװַאז

 30 ,16 ,רינ ;} "סקנּפ ןטיור,, ןיא ,לבּברז
 ,174---172 ז"ז ,2 ,"טלעוו-רעכיּב , ןיא ,ןייטשּבור

 (1926 27 ןװ--1893) לאיתוקי טַאװכ
 עלעטימ ןעמוקַאּב ואוו ,זדָאל ןיא .ּבעג
 ןופ רעגנעהנָא רעטרעטסײגַאּב ַא ,גנודליּב
 =נָא רע טָאה ,םזישידיי ןופ עעדיא רעד
 2ַאיּב ןייק קידנעמוק ,טייצ:המחלמ ּבייה
 ?עגנײרַא ךיז ןערּב ןצנַאג ןטימ ,קָאטסיל
 :ידיי רעד רַאפ טעּברַא רעד ןיא ןפרָאװ
 ןופ רענייא ןעװעג זיא רע .לֹוש רעש
 :שיריי םעד ןופ רעריפ ןוא ןרענָאיּפ יד
 ,קָאטסילַאיּב ןיא ןזעוולוש ןכעלטלעוו
 :סױרַא ,רערעל סלַא ייס טקריװעג טָאה
 ייס ,שפנ:תריסמ עטסערג סָאד קידנזייוו
 ?נעזרעּפ רעלעדייא שילַארָאמ ןייז ךרוד
 רעקידנריסערגָארּפ ןייז ּבילוצ ,טייקכעל
 טײצ עטצעל יד רע טָאה טײהקנַארק
 יײרערעל רעד ןופ ןגָאזּפָא ךיז טזומעג
 :קורטסניא סלַא קיטעט ןעוועג זיא ןוא
 רעד ןופ גנוציז ַא ףיוא ןּברָאטשעג ,רָאט
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 עיצַאינַאגרָא-לוש רעלַארטנעצ רעשידיי
 :ייז ,גָאלש:ץרַאה ַא ןופ קָאטסילַאיּג ןיא
 ?ייז רעטרעוו עקיניזטסואווַאּב עטצעל ענ
 רעד וצ טינ ךיז טיצַאּבז+ :ןעװעג ןענ
 םערַאװ טרעדָאפ יז ,טלַאק ױזַא טעּברַא
 =יא א"צ טָאה .כ--,"גנורעטסײגַאּב ,טולּב
 סנעקיד זלרַאשט .שידיי ףיוא טצעזעגרעּב
 :ָאנ ןייז ףיוא ."ןוז ןוא יּבמָאד; ןַאמָאר
 :ידיי עלַארטנעצ ַא טעדנירגעג טרעוו ןעמ
 .קָאטסילַאיּב ןיא קעטָאילּביּב:רעדניק עש

 ,15 ,6 ,"ןּבעל עייג סָאד , ןיא ,ןַאלּפַאק חסּפ

 (1911 -- 1819) לאיגד ןָאסלָאװכ
 :ימַאפ רעמערָא ןַא ןיא ענליוו ןיא .ּבעג
 קעז טעטַאלעג טָאה רעטומ ןייז) עיל
 2ָאפ רעד ,דניזעג סָאד ןעוועג סנרפמ ןוא
 ,(זיולק ןיא טנרעלעג ןוא ןסעזעג זיא רעט
 הבישי רעד ןיא טנרעלעג רָאי 18 זיִּב
 ײצניג לארשי 'ר ןואג ןטסואווַאּב םעד ייּב
 :ימ ןייק טַאהעג הנותח ךָאנרעד ,גרוּב
 טימ ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא ךיז ,קָאשעלַאכ

 רַאפ םָש ַא ןעמוקַאּב ,גנודליּבטסּבל עז
 סופוצ ןפָאלטנַא זיא ןיא "סורוקיּפא. ןַא
 ןופ עציטש רעד קנַאדַא ,דנַאלסיױא ןייק
 ןופ סרוק םעד טכַאמעגכרוד רעגייג .א
 ?רעווינוא רעלסערּב ןיא ןיײרַא ,עיזַאנמיג
 ר"ד לטיט םעד ןעמוקַאּב 1850 ,טעטיס
 ידח טיצַאטרעסיד ןייז רַאפ עיפָאסָאליפ
 :לעװ טימ ,"םזיּבַאס רעד ןוא רעיּבַאס
 ערעירַאק ןייז ןּבױהעגנָא טָאה רע רעכ
 ףיױא ,טסילַאטנעירָא-גָאלָאטימעס סלַא
 ןעמונרַאפ טייצ רעד טימ טיּבעג םעד
 טָאה 1855 ,טרָא םענעעזעגנַא ןַא רעײיז
 רעשידיי ןייז ןעוועג זיא ױזַא) ףסוי ךיז
 ןרָאװעג זיא ןוא טדמשעג .כ (ןעמָאנ
 רעשיריס ,רעשיערּבעה ןופ רָאסעפָארּפ
 ?ףרומ ןפיוא רוטַארעטיל רעשידשּכ ןוא
 ?רעווינוא רעגרוּברעטעּפ ןופ טעטלּוקַאפ
 שיערבעה טנרעלעג 84 -- 1858 ,טעטיסו

 רעד ןיא עיגָאלָאעכרַא עשילּביּב ןוא
 ןיא ןוא עימעדַאקַא רעשיװַאלסָאװַארּפ
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 =עגסיוא 1910 .רעשילױטַאק?שימיור רעד
 :ַאקַא רעד ןונ דילגטימגרע סלַא טלייוו

 ַא -- .ּב"טּפ ןיא ןטפַאשנסיװ רַאפ עימעד

 רעשידיי רעד ןופ דניירפ ןוא רעּבָאהּביל
 =כיוו ריא ןופ רענעקרענַא ןוא ךַארּפש

 :ליּב ןטײרּפשרַאפ וצ לטימ סלַא טייקיט

 ?עטַארעג יז .כ טָאה ,קלָאפ ןשיווצ גנוד

 טָאה סָאװ ,הנּכס רעסיורג רעד ןופ טעװ
 ?קע יד ןופ רענייא :טרעיולעג ריא ףיוא
 ?וג סוקרַאמ ,ןרָאטַאקיפיטור עשידיי עטס

 ?רעד 1862 טָאה ,סעדָא ןיא שטיװָאר

 :ַאנרעּבוג:לַארענעג רעסעדָא םעד טגנַאל
 ןיא ןקורד ןרעװרַאפ וצ גָאלשרָאפ ַא רָאט
 ?כרוד ידּכ ,רעכיּב ויא סע עכלעוו שידיי
 ןצונַאּב וצ ךיז ןדיי יז ןעגניווצ םעד
 :ענעג רעד .ךַארּפש רעשיסור רעד טימ

 גָאלשרָאפ םעד טָאה רָאטַאנרעּבוג:לַאר

 יא רַאפ רעטסינימ םעד טקישעגרעּב'א
 ןַאד יװ תויה ןוא ,םינינע עטסקיניײװענ

 ןקורד וצ טָאּברַאפ ַא סױרַא ךיוא זיא

 ןוא שיװטיל ןיא רעכיב דנַאלסור ןיא

 שידי ףיוא הרזג יד טָאה ,שיניַארקוא

 טרפּב ,ןרעװ טריפעגסיוא ןיא ןטלַאהעג

 ענעי זיא סָאװ ,עיסימָאק?םינּבר יד זַא

 טשינרָאג טָאה ,ּב"טּפ ןיא ןסעזעג טייצ

 ,זױלּב קידנעמענסיוא ,ןגעקרעד טַאהעג

 ףיוא ןיז לח טינ לָאז הרוג יד יד זַא

 טָאה סע .שידיי ןיא םירפס צזעיגילער

 :ליּב םעד ןופ המּכסה יד טלעפעג רָאנ

 ןּבָאה סע ןכלעװ וצ ,םוירעטסינימסגנוד

 ,םינינע:קורד עלַא טרעהעג 1864 ןיּב

 רעטסינימסגנודליּב רעקיטלָאמעד רעד

 טָאה ,רעטָאפּפיוט ס--כ ,ווָארַאנ םַארּבַא

 םעד ןגערפוצנָא קיטיינ רַאפ ןענופעג

 =ימ םייּב "עטנרעלעג יד ןופ טעטימָאקז

 ןעװעג זיא .כ ןכלעוו ןופ ,םוירעטסינ

 שה םוש ַא ןָא ,טָאה ,כ ןוא ,דילגטימ ַא

 =ימ=סגנודליּב םעד ךרוד ,ןדיי דצמ תולדּת

 סַאהעג טָאה רע ןעמעװ ףיוא ,רעטסינ

 ךָאנװ זַא ,טרעפטנעעג ,העּפשה עסיורגַא
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 ה"רי אש/ טפלעה רעטשרע רעד ןיא
 רעכיּב ןקורד וצ ןּבױהעגנַא ןדיי ןּבָאה
 ןופ טָאּברַאפַאז זַא ןוא "שידיי ףיוא
 ןכײרגרעד טינ טעװ שידיי ףיוא ןקורד
 "שידיי ןדייר ןלעװ ןדיי -- ליצ םעד
 יד ויא םעד ץנַאדַא
 רעד ןעװעג ךיוא זיא ,כ .ןרָאװעג לטּב
 גנוטייצ ַא ןּבעגסױרַא ןופ רָאטַאיציניא
 שיערּבעה רעדָא שידיי ףיוא ןדיי רַאפ
 ףיוא סָאװ ,הע:שה ןייז רעכיז סע ןוא
 ןוא שטיוָאניּבַאר .ָא ןופ השקּב רעד
 ײז ןּבױלרעד ןגעװ 1858 לָאּפָאנרַאט
 שיסור ףיוא טפירשטייצ ַא ןּבעגוצסױרַא
 רעד טימ הבושּתַא ןעמוקַאּב ךיז טָאה
 זַא ,וז רעדנַאסקעלַא רעזייק ןֹופ המיתח
 רַאפ גנוטייצ ַא ןּבעגסױרַא רעסעּב לָאז'מ
 יד .שיערּבעה רעדָא שידיי ףיוא ןדיי
 םעד ןּבָאה םיליּכשמ רעסעדָא עטנַאמרעד
 זיא רע ןוא ,ןעמונעגנָא טיג גָאלשרָאפ
 ?יוּברעדעצ ךרוד ןרָאװעג טכעלקריוװרַאפ
 2וצסױרַא ןּביױהעגנָא טָאה רעכלעוו ,ןעמ

 ןשידי םעד טימ "ץילמהז םעד ןּבעג
 ןופ רָאטַאיציניא רעד ,,כ ,"רשבמ לוקח
 ײרטעג רעטעּפש ךיוא זיא- ,ךַאז רעד
 ןוא "רשבמ לוקח םעד ןּבילּבעג
 ןופ טעטימָאק ןופ דילגטימ סלַא טָאה
 ּב'טּפ ןיא "הלּכשה יציפמ הרבחח רעד
 ?סיוא גנוטייצ יד לָאזמ זַא ,טקריװעג
 ןשיװצ טפַאשנסיװ ןטײרּפשרַאפ וצ ןצינ
 טימ ןטלַאהעג טינ ךיוא טָאה רע .קלָאפ
 ףרַאד'מ זַא ,טעטימָאק ןופ טייהרעמ רעד
 ,ןשטיידרַאפ "רשבמ לוקח ןופ ךַארּפש יד

 ;11 ,'םידמושמ, ןָארטיצ .ל .ש ;א/0 8

 ,"טגײה, ,/לאגױושז ןעגרָאמ, ןיא ,ץ"ּכ ןויצנּב

 ,1925 ,"קלָאפ רעגיר

 -- 1884 20/א) קרַאמ יָאניכ

 עיקצַאזַאק לפרעד ןּבעל ,ּבעג (
 :יברעשט ,טקירטסיד רעשזַארוס ,יניליּב
 :עגמורַא ףיוא זייוודניק ןופ ,ּבוג רעוָאג
 ןוא ןרעטלע יד טימ טשרעוצ ,טרעדנאװ

  הרזג עטנַאלּפעג

 :ליוו ןיא ןרָאװעג 1900 ,ןײלַא ךָאנרעד
 ?ָאה ןיא טּבעלעג רעטעּפש ,רעצעז ַא ענ
 ?ַאטלָאּפ ,ווָאקרַאכ ,וװַאלסָאנירעטַאק ,לעמ
 סלַא ,ןָאד?װַאטסָאר . ןוא טומכַאּב ,עוו
 :לַאיצָאס רעד ןופ דילגטימ רעוװיטקַא
 2ַאּב רעשידרערעטנוא רעשיטַארקָאמעד
 ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעד ןעוועג גנוגעוו
 :סור=םורד ןיא ןעיירעקורד עלַאגעלמוא
 =טנַארַאפ ענעדיישרַאפ ןעמונרַאפ ,דנַאל
 ?עג ,ײטרַאּפ רעד ןיא ןטמַא עכעלטרָאװ

 ,ןענַאגרָא עלַאגעלמוא עריא ןיא ןּבירש
 =רַא יד ןופ טעװַאס, ןופ דילגטימ 5
 ,וַאלסָאנירעטַאק ןיא "ןטַאטוּפעדרעטעּב

 יד ןופ ןייארַאפ ןופ רַאטערקעס 6
 ריפ .עװקסָאמ ןיא רעטעּברַא עשיטָאטש
 =ָאנירעטַאק ןיא טריטסערַא ןעוועג לָאמ
 1908 לָאמ עטצעל סָאד ,עװקסָאמ .,וװַאלס
 םעד ןופ יירעקורד רעד ןיא 3"טּפ ןיא
 ,םינינע עטסקיניײװעניא רַאפ םוירעטסינימ
 --ןעמָאנ ןשלַאפ ַא רעטנוא טעּברַאעג ואוו
 יד ןופ רעטלַאװרַאּפ סלַא--גרעּבמעל .ק
 רעמייהעגצ רעד ןיא ןענישַאמ :ּפיטָאניל
 ןגרָאמ ףיוא ,םוירעטסינימ ןופ "גנולײטּפָא
 םַארכָא רעד ןיא קידנזָאלרעּביא ,ןפָאלטנַא
 2לע ענעריוּבעג טינ יד ןוא יורפ יד ענ
 ןריוצעג זיא דניק סָאד) רעטכָאט ערעט
 רעד ןיא רעטעּפש ןכָאװ 2 טימ ןרָאװעג
 :עג לּכהךסּב ,("יטסערקװ עמרוטנעיורפ
 ?רַאפ ןעװעג לָאמ 2 ,םישדח 40 ןסעז
 :סלָאּבָאט ןופצ ןיא -- ריּביס ןייק טקיש
 רעקסנַאכרוט ןופצ ןיא ןוא .ּבוג רעק
 רָאּפ ַא ןיא ןפָאלטנַא לָאמ עדייּב--טנַאל
 ןיק טרירגימע 1908 ףוס ,םורַא ןכָאװ
 ,רָאא עכעלטע טכַארּברַאפ ֹואװ ,זירַאּכ
 ןוא רעשיזיוצנַארפ?שיסור סלַא טעּברַאעג
 ?ָאק ,רעצעזרעּביא רעשיסור:שיזיוצנַארּפ
 רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא טרידנַאּפסער
 קעװַא ןַאד ,עסערּפ רעשיטסינָאינוי:דיײרט
 יִלֹוי זיּב 1914 לירּפַא ןופ ,ָאגַאקיש ןייק
 רעד ןופ רַאטערקעס רעלענַאיצקַאדער 7
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 ?סילַאיצַאס רעד ןופ עּבַאגסױא רעגַאקיש
 ף2רעּביא ,610864 !0(קפ גנוטייצ רעשיט

 רעד טימ ןוא גנוטייצ רעד טימ ןסירעג
 :ַאיצָאס רעד ןופ עיצַארעדעפ רעשיסור
 :ַאּב ןענייז ייז ןעוו ,ײטרַאּפ רעשיטסיל

 .פיטסיװעשלָאּב רעד ןופ ןרָאװעג טשרעה
 ןיא טקילײטַאּב ךיז 1918 .,גנוטכיר רעש
 !1גקסת3גח רעשיטסיוועשנעמ רע:י"נ רעד
 =בוא רעגַאקיש רעד ןיא 1919 ,2

 ןיא ,080604824 400014 רעשייײטרַצּפ

 "סטרעװרָאפ; ןיא טקורדעג טשרעוצ שידיי
 ןעלקיטרַא עירעס ַא שטיװָאד .מ ,ס ּפ"א

 ?ַאיצַאס רעד ןופ דנַאטשוצ םעד רעּביא
 גנוגעוַאּב רעשיטסינומָאק ןוא רעשיטסיל

 ןופ רענייא רעטעּפש ,רעדנעל עלַא ןיא

 ןוא "סטרעוװרַאפא ןופ רעלקיטרַאטַייל יד
 ,"רעקעוו םעדז ןופ ךיוא---1923 ץרעמ זיּב

 ןעידיי םעד ןופ ןַאגרָא ןלעיציּפַא םעד
 .עקירעמַא ןיא דנַאּברַאפ ןשיטסילַאיצָאס|
 :ָאּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעּביא טּביײרש
 ?עװַאּב-רעטעּברַא רעכעלטלעװלַא ,קיטיל

 ןופ עגַאל רעשיטילָאּפ:שימָאקע ,גנוג

 ןיפ קיטקַארּפ ןוא עירָאעט רעד ,דנַאלסור

 ךיוא ,(רענגעק רעפרַאש סלַא) םזינומַאק
 :ַאס .מ ,ןיקרַאמ .ל ,גרעּבמעל .ק פ"א

 רעד ןיא ךיוא ךיז טקילײטַאּב ,ווָאליַאמ

 טפירשנכָאװ רעשיטסילַאיצַאס רע ;י"נ-
 האס 16446/

 (1919 21/ןש--1888 םורַא) ,ז ןיקייכ

 ןָאסמַארּבַא ןמלז ןופ םינַאדװעסּפ

 :עג ,דנַאלסורסיײװ רעדָא עטיל ןיא ,ּבעג

 *עג רעטעּפש ,הבישי ןוא רדח ןיא טנרעל

 טּבעלעג טייצ עסיװעגַא ,ןרעטסקע ןַא ןעוו

 "דניירפײ ןיא טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןיא

 ןַא טכעלטנפערַאפ 2 2--15/ ןופ

 םעד ןגעק "תויתוא עיינפ ט"א לקיטרַא

 ?ףלַא ןשידיי םעד ןטייּברַאפ וצ טקעיַארּפ

 :ָאטקָא רעד ךָאנ ,ןשינײטַאל ןפיוא תיּב

 ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג עיצולַאװער:רעּב

 יװעשלָאּב יד ןופ ןענַאגרָא עשידיי יד

 "ןרעטש רעדק/ גנוטייצ רעשיט

 ,"עמיטש רעיײרפ רעדפ ןיא א"צ ,סעק
 םויּתבה:לעּב רעשידיא רעדי) 11--1 ב"טּפ

 =רללָאפ םעד ןגעק -- "ןיזילּכ ענייז ןוא
 ןיא .(םזיערּבעה ןוא םוינויצ ןכעלדנייפ
 *עג קסנימ ןיא רעטעּפש ןוא קסנעלָאמס
 :סינומָאק רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוו

 תעשּב
 =רַאפ טָאטש יד זיא ענליוו ןיא ךוזַאּב ןייז
 ןענַאיגעל עשיליוּפ יד ןופ ןרָאװעג ןעמונ
 טכַאלש ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע ןוא
 ןעמָאנ ןייז ףיוא ,ןסַאג רענליוו יד ףיוא
 =נַא?רוטלוק עקיניײא ןפורעגנָא ןענייז
 ,קסנימ ןיא ןטלַאטש

 = 1885 |ע) ךלמ יקצינלעמכ
 =יק ,עקוָאניטנַאטסנָאק ןיא ,ּבעג (

 :גלמרַאפ ןופ עילימַאפ ַא ןיא ,,ּבוג רעווע
 יד ּבילוצ ,ןרָאטעסַאּפ---ןדיי:טפרָאד עכעל
 רעד ןופ תורזג
 ?יגער רעשירַאצ
 ןיז טָאה גנור
 טומעג רעטָאפ
 יד ןזָאלרַאפ 1
 :נערַא ,עיסעסָאּפ
 רָאי רַאּפ ַא טריד
 לטעטש ןיג ןלימ
 ןַאז ,וועטעווישז
 ןייק עילימַאּפ רעד טימ ןרָאפעגרעּבירַא

 =רַאפ ,עיסעסָאּפ ַא ןטלַאהעג ואוו ,עיצילַאג

 =וצ ךיז ןוא ןגעמרַאפ םעד טרָאד ןריול

 ןרָאװעג ,עניַארקוא ןייק טרעקעגקיר

 =רע יד ,רחוס:האובּת ןוא רענָאיסימָאק ַא

 רעד ןיא ןעמוקַאּב ,כ טָאה גנויצרעד עטש

 גרעּבמעל ןיא עיזַאנמיג טקידנעעג ,םייה

 .ןיװ ןיא טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד ןוא

 17 וצ ,שילױּפ ןיא ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא

 ןכיגניא רעּבָא ,טקורדעג ךיז ןיוש רָאי

 =רַאפ 1904 טניז ןוא ,שידיי וצ רעּבירַא

 עטסנדיישרַאפ יד ןיא םיריש טכעלטנפע

 =מעלװ יװ ,ןיוו ןוא עיצילַאג ןופ ןּבַאגסױא

 עכעלטע ןכלעוו ןופ) ײטַאלּבגָאט רעגרעּב |
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 ;121 ,1921 "טַאלּבגָאט רענרעּבכמעל, ןיא ,"קיריל | ןשירַארעטיל םעד טריטקַאדער םישדח

 ?געלַאקיסקלָאפ ןעשידויז סרעדַאּב ,(לייט

 סנעזייר ,א ,"רעטייּברַא ןעשידוי,-,"רעד
 =געגרָאמ רעניװא ,"ןעּבעל ןוא טסנוקח
 ,א"א "טפנוקוצז ןיא ךיוא ,"קיטירקח ,"טסָאּפ
 ףיואק ט"א רעדיל גנולמַאז ַא ;םרָאפכוּב ןיא
 ,ײלַאװק רעד; ג"פ) "עקשעטס רעליטש ַא
 טצעזעגרעּביא טָאה .(96 ז"ז ,1921 ןיוו
 םהרבא ,קילַאיּב ןופ םיריש שילױּפ ףיוא
 ןרָאהנײא דוד ,ןיסעיל ,שאוהי ,ןעזייר
 ךיא ןענייז ייז ןופ עכנַאמ) ,דנַא .א

 ?קַארּפ .(8מ1010818 סנרָאהשריה ןיא ןײרַא

 5ַאֹּב ןוא רָאטקָאד סלַא ןיוו ןיא טריציט
 ײסטרעוװרָאפע רע--י'נ ןיא ךיז טקיליײיט
 ,ןעלקיטרא עשיצינידעמ טימ

 ,לֵאגיס יי .י 110'י ,"קיטירק, ןיא ,ץישװיל ,מ

 עײנ, ,קָאטשנעניּב .מ ר"ד ;1921 ,"ןעסנַאוינ; ןיא

 -- 1868 28/0) ולרַאשט רַאזַאל
 ןעמָאנ רעטריזינַאקירעמַא (

 =וָאקרָאדָאכ רזעילא:םייח ןופ
 ,ּבוג רעװַאטלָאּפ ,ינּבול ןיא ,ּבעג ,יק ס
 טעּברַאעג ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג
 רָאי 20 וצ ,םָארק ןיא רעטָאפ םייּב
 רעּביא טרידוטש ואוו ,סעדָא ןייק קעװַא
 =ָאפ ַא ןעוועג ךָאנרעד ,ײרעלָאמ רָאי 4
 :עשעק ןכָאנ ,לטעטש ןייז ןיא ףַארגָאט
 ,עקירעמַא ןייק קעװַא םָארגָאּפ רעוועינ
 רעטעּפש ,ךַאפ ןייז ייּב טעּברַאעג ואוו
 1921 ,י"נ ןיא ריּטַאּפ טימ טלדנַאהעג
 =עג אוו ,סילָאטַאענימ ןיא טצעזַאּב ךיז
 :גכָאװ םעד ןופ רָאטקַאדערטימ ַא ןרָאװ
 ?עגסױרַא ,"טסָאּפ עגיד'תּבש ידח טַאלּב
 ,סוקרַאמ ,וװ ,י ר"ד ןופ ןּבעג

 ) -- 1892) ןָאטמַאס רַאוַאל
 ָאגַארַאש רַאקסַאל ןופ םינָאדװעטּפ
 :רֵא םעד ןיא טרידוטש ,סַאי ןיא .ּבעג

 .1 ,1922 ,"טלעװירעכיּב , ןיא ,ןאמרָאק .ע

 - -=- ןַאי ָאלליטניג םָאטסַאזירכ
 ןטלַא ןוא עיגָאלָאעט ןופ רָאסעּפָארּפ
 טעטיסרעווינוא ןשילייכ ןיא טנעמַאטסעט

 ?סיורַא 1817 ,(1821--1817) ענליוו ןיא

 ןצג0/2 02912014 614 ענליוו ןיא ןּבעגעג

 1011002162/ יטע202014 8121022/000600.

 2 ןּבילּבעג םיא ןופ ןענייז די:בתּכ ןיא
 2ָּבַר רעד ןוא דומלּת ןופ ןגוצסיוא דנעּב
 רוד ןּב חישמ ןגעוו רוטַארעטיל רעשינ

 ַא ןוא (?שידיי רעדָא שִיערּבעה ןיא)

 ךיוא יוװ ,שידיי ןיא ןדיי רַאפ סיזיכעטַאק

 ,ךוּברעטרעװ שִיערּבעה:שילױּפ ַא

 ,1001606181161 1011669241 ,יקסנילעב ףעזוי

 .(1900 עקַארק) 178--175 ז"ז ,111 .ּב

 1908 טניז .טעטלוקַאפ ןשידירוי ןקיט
 :יטסינויצ טימ ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא ךיז
 1910 .םיקסע=רוטלוק עשידי ןוא עש
 עשיטסינויצ : יִלעֹוּפַא ןדנירג טװּורּפעג
 ?טלַא ןיא זיא סָאד רעּבָא ,עיצַאזינַאגרָא
 טניז ןעגנולעג טינ םויה:דע עינעמור
 ?שידיי ענעדיישרַאפ ןופ טסיצילּבוּפ 9

 ןוא טצעזעגרעּביא ,ןעגנוטייצ עשינעמור
 :עמור ףיוא שידיי ןופ טעּברַאעגרעּביא
 ?ָארּב עשיטסינויצ =ילעוּפ עכעלטע שינ
 ?רַאפ 1912 ,א"א ווָאכָארַאּב .ּב ןופ ןרוש
 רעדיל עטצעזעגרעּביא יײר ַא טכעלטנפע
 ז10ג- לַאנרושז םעד ןיא רעּפָארג ,י ןופ
 סָאװ ,('םולּב עיולּב יד; זס 2
 ?כיד עּפורג ַא טימ ןבעגעגסױרַא טָאה רע

 עשיטנַאמָאר יד ןקידיטרַאפ ֹוצ רעט

 עטכַאװעגפיוא טלָאמעד יד ןגעקַא קיריל
 דנַאּבַא טכעלטנפערַאפ 1915 ,ןטסינרעדָאמ
 ,ןטענָאס עשינעמור
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 -- 1882) וּברַאּב ונַאערַאזַאל
 ןופ ןעמָאנ רעטריזינעמור (

 ןיא .ּבעג .שטיווָארַאזַאל םהרבא
 ןופ עילימַאפ ַא ןיא ,עינעמור ,ןַאשָאטָאּב
 ןוא רדח ןיא טנרעלעג ,םירחוס עמערָא
 :יטעט רעשיטסילַאיצָאס רַאפ ,עיזַאנמיג
 רָאי 8 ףיוא ןרָאװעג טקישעגסױרַא טייק
 טעמּכ טקילײטַאּב ךיז טָאה ,זירַאּפ ןייק
 ןיא ןוא עשינעמור עוויסערגָארּפ עלַא ןיא
 טימ ןּבַאגסױא עשידיי:שינעמור לייט ַא
 עשיפַארגָאילּביּב = שיגָאלָאעכרַא ,רעדיל
 רעדנַאסקעלַא פ"א ךיוא ,וװ"זַאא ןטעּברַא
 ןייז .דנַא .א ושערַאר ,עטַאמ ,ַאדורט
 ,טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ ,קרעוו-סנּבעל
 עטכישעג:רוטלוק עשידעּפָאלקיצנע ַא זיא
 טלַאהטנַא עכלעוו ,םוטנדיי ןשינעמור ןופ
 רעּביא לַאירעטַאמ ןקידנּפעשסױא ןַא ךיוא
 ןוא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד
 רעד ;עינעמור ןיא עסערּפ רעשִיערּבעה
 ןופ ןצעזרעּביא ןיא סע טלַאה רָאטװַא
 ,שידיי ףיוא ךיוא לַאניגירָא ןשינעמור
 ,שידיי ןופ דניירפ רענעּבעגעגרעּביא ַא
 ןעגנוזעלרָאפ טימ סױרַא טּפָא רע טערט
 .,ךארּפש ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןגעוו
 טײטש ןוא ,שידיי ףיוא ךיוא סנטצעל
 ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי םעד וצ טנעָאנ
 ,טוטיטסניא

 --1891 /}) םיאול (ּבייל) קיװָאזָאל
 ,עקווָאניװדויל ןיא .בעג (

 ?חֹוש ןופ עילימַאפ ַא ןיא ,ּבֹוג רעוועיק
 טנרעלעג רָאי 11 זיִּב .םינּבר ןוא םיט
 :ַאֹּב ,הבישי רעװָאקליסַאװ ןוא רדח ןיא
 ,לושסקלָאפ רעקווָאניװדויל יד ךיוא טכוז
 ?טסנוק רעוועיק רעד ןיא טנרעלעג ןַאד
 ,םידומיל ענײמעגלַא ןוא יײרעלַאמ לוש
 :עמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא רָאי 15 ֹוצ
 טקידנעעג גנונעכייצסיוא ןַא טימ  ,עקיר
 טעטלוקַאפ ןשיגָאלַאליפ:שירָאטסיה םעד
 :טסנוק יד ןוא טעטיסרעווינוא רעַײהָא ןופ
 =טלעוו רעד תעשּב ,י"נ ןיא עימעדַאקַא

 רענַאקירעמַא רעד ןיא טנידעג המחלמ
 :ַאּפ רעד ןיא טרידוטש 21--1920 ,ײמרַא
 :ילרעּב ןיא ךָאנרעד ,ענָאּברָאס רעזיר
 ,ץילַאטיא טכוזַאּב ,טעטיסרעווינוא רענ
 ,עשילגנע ןיא ןּבירשעג .א"א דנַאלסורנטַאר
 ,ןטפירשטייצ עשיסור ןוא עשיזיוצנַארפ
 ןעגנודנעו עײנ יד רעּביא טּפיוהרעד
 :עגרעּביא ,רוטַארעטיל ןוא טסנוק ןיא
 :לַאטיא ,עשיזיוצנַארפ שילגנע ןיא טצעז
 ךװס ןיא ,רעטכיד עשיסור ןוא עשינעי
 טכעלטנפערַאפ ן1סעזסש טמוסמ 8061/װ

 :ידיי רעּביא ןעידוטש עשיטירק עירעסַא
 ןופ ןטיּבעג עלַא ףיוא רעייטשרָאפ עש
 רעלָאמ סלַא ,רוטלוק רעשִיעפָארײא רעד
 טקילײטַאּב ךיז ,ףורַאּב ןופ רעקיפַארג ןוא
 :סיוא:טסנוק ענעדיישרַאפ ןיא 1922 טניז
 ףרָאדלעסיד ,ןילרעּב ןיא ןעגנולעטש
 טּפיוהרעד טנכייצעגסיוא ךיז ןוא א"א
 ל טָאה שידיי ,טסיוװיטקורטסנָאק סלַא
 "ךָאװ רעדע ןיא ןּביירש וצ ןּביױהעגנָא
 ןַאד ,(ןרעמונ 3 זיױלּב סױרַא ,191.. ,י"נ)
 :טנפערַאפ 16--1914 "טפנוקוצא רעד ןיא
 רעד רעּביא ןעלקיטרַא עירעס ַא טכעל
 :ּפיגע ,עוויטימירּפ) טסנוק ןופ עטּכישעג
 :ָאמ רעד זיּב--וװ"זַאא עשיכירג ,עשיט
 ?רַאפ ךיוא "טפנוקוצז ןיא ,(טייצ רענרעד
 םַאיליװ רעּביא ןעלקיטרַא טכעלטנפע
 :?יסור רעד רעּביא ןוא (1917) סירָאמ
 יא .לקיטרַא ןייז ,(1921) טסנוק רעש
 עיזעָאּפ רעשיסור רענרעדָאמ רעד רעּב
 רענליו ןיא טצעזעגרעּביא ןעוועג זיא
 ,1922 רעמוז ,"גָאט;

 --1853 ןוא) (ףעזָאי) ףסוי רענײטַאל
 ,עינעמור ,סָאי ןיא ,ּבעג (

 :עג רָאי 17 זיּב .עילימַאט רעמערָא ןַא ןיא

 סלַא טנכייצעגסיוא ךיז ,הבישי ןיא טנרעל
 עכלעוו ןשיװצ ,םייּבר ענייז ןוא ,דימתמ

 מ"ר לכימ:לאיחי 'ר ןעוװעג ךיוא זיא'ס
 ַא טגָאזעגסיױארַאפ םיא ןּבָאה ,סַאי ןיא
 ןַאד רעּבָא ,בר סלַא ערעירַאק עדנצנעלג
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 טימ ןּבעגוצּפָא ןּביױהעגנָא ךיז .ל טָאה
 סנָאסלעדנעמ טימ ךנּת טנרעלעג ,הלּכשה
 ןוא ,םירפס=הלּכשה טנעיילעג ,רואיב
 רעטנרעלעג ןוא ףעלעטשטפירש רעד
 יַאר החמש-והיתּתמ
 ברקמ טָאה רענעּב
 ןגנוי םעד ןעװעג
 טָאה סָאװ ,ליּכשמ
 טַאהעג ןַאד ןיוש
 ןַא רַאפ םש ַא
 יב ןוא "סרוקיּפַאז
 טָאה זיוה ןיא םיא
 ?בעה טנרעלעג .ל
 ןרעטנוא .שיזיוצנַארכ ןוא שטייד ,שִיער
 - ךיז טָאה רעטַאעט סנעדַאפדלָאג ןֹופ םשור

 רעד וצ סערעטניא ַא טקעוורעד םיא ןיא
 טנעדַאפדלָאג ןופ רעטסומ ןטיול ןוא עניּב
 :פיוא ,"לקינייא ןטימ עּבָאּב ידו עטערעּפָא
 1879 םורַא רע טָאה ,1877 סַאי ןיא טריפעג
 ייווצ ידע ,קיטש טשרע ןייז טסַאפרַאפ
 :ייד רעד ןופ גנוטעּברַאַאּב ַא ,"סעקלעמש
 ?ךלָאג) "לאימולש ןַאטַאנז עסעיּפ רעשט
 ייווצ ידע טצינעגסיוא רעטעּפש טָאה ןעדַאּפ
 2רעטַאעט ןטמירטּב ןייז רַאפ ײסעקלעמש
 רעד רַאפ ,('"סלמעל:ינוק ייווצ יד, קיטש
 12 ןעמוקַאּב ,ל טָאה עסעיּפ רעקיזָאד
 עכלעוו ,רעטַאעט ןיא ןטעליּב ןוא קנַארּפ

 יז --טלעג ֹוצ טכַאמעג ךיוא טָאה רע

 יו םעדכָאנ ,(* קנַארפ 9 רַאפ טפיוקרַאפ
 ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעדנירגטימ רעד
 ?עגרעדנאנופ ךיז זיא ,רענדָארג לארשי

 ס--ל טָאה "אקירמאב לארשי ימכח, טול (*

 ןוא ?סומזיטַאנַאפ רעד, ןסײהעג עסעיּפ עטשרע

 ןבעגעג םיא טָאה יז ןבײרש וצ טײהנגעלעגא

 ,םידנגנתמ ןוא םידיסח יד ןשיװצ תוקלחמ יד

 .ןױיוּבעג ןיז ןיא טרעקַאלפעצ ןַאד ךיז טָאה סָאװ

 :טשרע ןייז זיא ןירָאג טול ,עשזיןגעקַא ;טָאטש

 ינעיג ט"א קיטש א ןעװעג עניּב רעד ראפ גניל

 טָאה רע סָאװ ,(1879) ?ןירעטָאנרעּפיּפ יד עט

 ךָאנ טשרע ןוא ןרענדָארג לארשי רַאפ ןּבירשעג

 "סעקלעמש ײװצ יד, טסַאפרַאפ רע טָאה ריא

 נַאגרָא ןוא ןענעדַאפדלָאג טימ ןעגנַאג

 טימ סַאי ןיא עּפורט ענעגייא ןַא טריז
 ,טסילָאר:טּפױה סלַא ָאקסעלוגָאמ גילעז
 :ַאעט סרענדָארג ןיא ןעמוקעגנָא .ל זיא
 רַאפ טסַאפרַאפ ןוא רעלפוס סלַא רעט

 :ַאּפמולװ קיטשרעטַאעט יד עּפורט רעד
 *עמור ןופ .זרעּביא) "סודנוּבַאגַאװ סויצ
 ַא) "םילשורי ןופ עּביל יד? ןוא (שינ
 "ןויצ תבהא/ סוּפַאמ ןופ גנוטעּברַאַאּב
 --סרעווש סנעדַאּפדלָאג -- סלעּברעװ ןוא
 ָאזלַא טלַאהניא ןטיול -- ,"רובו הדלוחח
 ?רַאפ רעטעּפש סנעדַאפדלָאג וצ טנעָאנ
 רעד ןעװ .("תימלושח ערעּפָא רעטסַאפ
 טָאה עינעמור ןיא רעטַאעט רעשידיי
 :יטנַאלוקעּפס רעד ןופ ןרעהפיוא ןכָאנ
 םענעסָאלשעג םעד ּבילוצ עפש רעש
 ַא טכַאמעגכרוד םולש ןשיסור:שיקרעט
 ןיק קעװַא זיא ןעדַאפדלַאג ןוא סיזירק
 טַאהעג טָאה רעטַאעט ןייז ואוו ,סעדָא
 :נגיא רעד טָאה ,גלָאפרע ןלַאסָאלָאק ַא
 ןיא רעטַאעטנעירַאמ םעד ןופ רעמיט
 עּפורט סנדַאפדלָאג ןכלעו ןיא) סעדָא
 ,רעמָא ךירג רעסיוועג ַא ,(טליּפשעג טָאה
 -ָאֹּב ןופ טכַארּבעגּפָארַא ךיוא סעדָא ןייק
 ,עּפורט סָאקסעלוגָאמ:רענײטַאל ןַאשָאט
 =רעּפיּפ עטנעיװ טריפעגפיוא טָאה עכלעוו
 ייווצ ידח ןוא לַאפכרוד ַא טימ "רעטָאנ
 =עי ֹוצ ;גלָאפרע סיורג טימ "סעקלעמש

 ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא טייצ רענ
 ,"קוּביד רעדח עסעיּפ ס--ל סעדָא ןיא
 .סַאי ןיא ןעגנַאגעג ןּבָאה ןיוש לָאז סָאװ
 ןיא רעטַאעט ןשידיי ןופ טָאּברַאפ ןכָאנ
 ץּפורט:רעדנַאװ ַא טימ ,ל זיא דנַאלסור

 ואו ,י'נ ןייק ןעמוקעג ןָאדנַאל רעּביא
 זיא ,ל .גָאט ןקיטנייה זיּב טּבעל רע
 :סעּפָארּפ רעשידיי רעטשרע רעד ןעוועג
 רעד ןיא רעּבײרש = רעטַאעט רעלענָאי
 ןיא קרעװ עטשרע ענייז ;טלעװ רעײג
 יױמה ןוא רּתסאֹק ןעוועג ןענייז עקירעמַא
 ,(1885) "רעדירּב ענייז ןוא ףסויק ןוא
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 עטערע יד טסַאפרַאפ ךיוא רע טָאה ןַאד
 וצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,עסעיּפ
 יד/ ט"א -- םײה רעשידי רעינ רעד
 יז ,(1886) "עקירעמַא ךָאנ עיצַארגימע
 ,טַאהעג טינ גלָאפרע ןייק רעּבָא טָאה
 ןכעלרעפעג ַא ןעמוקַאּב רע טָאה ָאד ןוא
 םעד ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא טנערוקנָאק

 רעטײװצ רעד .ןופ רעּביײרש =רעטַאעט
 טָאװמ ;ץיוורוה השמ--י"נ ןיא עּפורט
 ןפיױא ,לּברַא ןופ ןטיש ןסעיּפ טזומעג
 קידנציזַאּב ןוא ,רעגייטש ןשינַאקירעמַא
 ןשירעלעטשטפירש ןטצענערגַאּב וצ ַא
 טָאה רעכלעוו ,טנעלַאט ןשיטַאמַארד ןוא
 ןשידִַײרַאפ וצ טקעלקעג טינ וליפַא
 =עגנַא טושּפ רע טָאה ,ןסעיּכ עדמערפ
 :עקוטשפיונוצ ןוא ןּפעלשנעמַאזוצ ןּביױה
 ,ןכַארּפש ערעדנַא ןופ קיטשרעטַאעט ןעוו
 2ענ עשייוג יד טרעדנעעג זיולּב לָאמַא
 =ָאק טלעטשעגניירַא ,עשידיי ףיוא ןעמ
 ףךעלדיל עקסעלרוּב ,ןעלקיטש עשימ
 ןקירעדינ םוצ ךיז קידנסַאּפוצ ,ל"גדא
 ןשידיי ןקיטלָאמעד םעד ןופ קַאמשעג
 ןסעיּפ יד ןופ לָאצ יד ,רעכוזַאּב?רעטַאעט
 עלַא יז ןוא ,78 זיּב טכיירגרעד ס--ל
 ?רעּפער:דנוש ןטסגיליּב םעד וצ ןרעהעג
 ןסייה ייז יצ ,טינ הנימ?אקפנ ןייק ,רַאוט
 אֵאֹו ,סעידעמָאק ,ןעמַארדָאלעמ ,ןעמַארד
 ?ָאטסיה ,סעטערעּפָא עשימַאק ,ןליוועד
 =ייז בור סָאד .וו"זַאא סעטערעּפָא עשיר
 :עלע יד טשימעגנעמַאזוצ ייז ןיא ןענ
 ,קרעװ עשינעצס םינימ עלַא ןופ ןטנעמ
 טדער רעװ ,קיגָאל רעד רַאפ ןיז ַא ןָא
 יד ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד רַאפ -- ןיֹוש
 עיצקורטסנַאק רעד רַאפ ןוא ןענױשרַאּפ
 זיא ןטלעז טינ .קרעו שיטַאמַארד ַא ןופ
 טעװעקוטשעגנירַא ס--ל עמַארד ַא ןיא
 זיא לַאפנייא ןייז ןוא--סרַאפ רעצנַאג ַא
 רַאפ קיטש ןייא ןיא ןּבעג וצ ןעוועג סע
 :עּפָא יא עמַארד יא עידעמָאק יא לָאמַא
 ?טינ םינימ עלַא ןקידירּפַאּב וצ יּבַא ,עטער

 "עקניּפ עקניחי .עמַארד

 ,רעכוזַאּב = רעטַאעט עשירעּביילקרעּביא
 םעד ןרעלקרעד וצ רשפא זיא טימרעד
 ןרָאא רעק80 יד ףוס ויּב סָאװ ,טקַאפ
 -- ץיוורוה השמ טימ ןעמַאזוצ -- רע זיא
 ןשידי םעד ןופ רעשרעה רעד ןעוװעג
 ןופ תוכז ןיא ןוא ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט
 טָאה ןטנַארעװילסיױרג ייווצ עקיזָאד יד
 ?נעמוקַאּב ,ןטלַאהעג רעטַאעט רעד ךיז
 ,לּפמעטש ןשיפיצעּפס םעד רעּבָא קיד
 טכײל ױזַא ןיוש ךיז טָאה רע ןכלעוו ןופ
 רעטעּפש ךיױא .ןעײרפַאב טנעקעג טינ
 ַא רָאג טַאהעג טפָא עסעיּפ ַא ס--ל טָאה
 :ָאלעמ יד ,לשמל ,יוװ ,גלָאפרע ןסיורג

 עשידויז ג"פ)
 =ָאק יד רעדָא ,(1907 ,עשרַאװ ,"ענהיב
 "ץרעה עשידוי סָאדח -- עטערעּפָא עשימ
 סָאװ ,(עשרַאװ ,ןילטיג .א ג"פ) 8

 ןופ קיטש עטסרעלוּפָאּפ יד וצ ןרעהעג
 קיטש ליפ רעייז ,רעטַאעט ןשידיי ןטלַא
 ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא ןענייז ס--ל
 =ַאג ,ןלױּפ ,דנַאלסור ןיא ,עּפָאריײא ןיא
 עג ךיא ןענייז יז ןופ ךס ַא ;עיציל
 ןיא רעגעלרַאפ יד ךרוד ןרָאװעג טקורד

 ?עשַּפ ,(טסיופ ןרהא) עקַָארק ,עשרַאװ !

 גרעּבמעל ,(דניירפ טע טױרקמַא) לשימ
 =עט עטשרע ענייז ןיא ,א"א (טָאר דוד)
 טשירעמשטיידרַאפ קרַאטש קיטשרעטַא
 גנוסַאּפוצ סיוא -- רעטרעוו ענייז טיול)
 ,(ןדיי עשירַאגנוא ןוא עשטיד יד וצ
 ?עג וצ ןּבױהעגנָא רעטעּפש רע טָאה
 .ךַארּפש ערענייר ַא ןכיורּב

 ךָאנ המישר ןײז ןיא טנכײציַאפ ןירָאג

 ןוא "ישי ןּב דוד. :ס--ל ןסעיּפ עקידנגלָאפ
 סערעּפָא עשירָאטסיה -- "טּפשמ טכלמה המלע,

 ץוש ןרעטנוא רעדָא דניק סלעַארזיא )1887(, 

 רעדָא טימעסיטנַא רעד, ,"ערַאיפעטנָאמ סעזָאמ ןופ
 *בירג יד, ,(1888) "ןעינעמור ןיא עגַאלנדי יד

 עטפניפ סָאדפ ,"עקשָאמ ןוא עקשימ רעדָא סנרָאה

 גנַאלש יד רעדָא הוחא ,"בא דוּביּכ רעדָא טָאבעג

 ירעפילָא ןוא תידוהיא ,(1889) דנירפזיוה סלַא

 ,"םילשורי ןּברוח, ,ערעּפָא עשירָאטפיה -- "סונ

 ןפיוא קירטש יד, ,עמַארד --- "ךילרע על'המלש,
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 ,(1890) "טײקיטכערעג עדנילב רעדָא זלַאה

 יד, ,"דנַאלסור תולג, ,"בורגנביל ןיא לאינדג

 יָא"סיה--"עדוי רעגיווע רעד ארזע , ,,"ןירעדיינש
 שטיװָאמַארּבא סקַאמ ןופ קיזומ ,עטערעּפָא עשיר
 רענעי ןופ טסַאג רעד רעדָא הניד; ,(1891)

 ןופ ןיסעצנירּפ יד רעדָא לײח תשא; ?"טלעװ

 רעדָא רעדנַאסקעלא  ,"תורצוא סחרק,; ,"הדוהי

 תֹּבי ,(1892) "םילשורי ןיפ ץנירּפניורק רעד

 עליטכַאטנַאּפ ַא -- "לרעגניפשטניוװ סָאד רעדָא עבש

 "רעיוב ןיא גינעק} ,"יּבכמה הדיהי, ,טטצרעּפָא

 יד; ,"ןעינַאּפש תולג רעדָא בקעי ןבא ,(1892)

 ,"הער השא, ,"לרעטכעט סעמַאמ רעד, ,"ןטָצנעגוה

 ןוא ףצרג רעדָא עשרַאװ ןופ לרעּפ יד עלעמילב ,

 רַאצ/ ,(1894) "טָאג טלעג רעד ןָאמַאמ} ,"עדוי

 ,"המשג עטעשזדנַאלבראפ ידע ,"ינזָארג ןאװיא

 ימא/ ,"ךלמ ןּב רעד רעדָא רּתסֹא עגײש יד,

 ,(1895) "ןויצ ןופ עביל יד רעדָא השנמו םיב

 רעד ןיא קעלפדנַאש א ףעדָא טנַאידעמָאק רעד,

 רעד רעדָא םשה שודיק, ,"רצוא רעד , ,"החּפשמ

 ,(1896) ערעּפָא עשירָאטסיה--"רעטסינימ רעשידיי

 דיאמ ןופ רעטָאפמאטש רעד רעדָא ןורינ רסיק,

 גָארּפ ןופ ןרעטש רעד, ,"סנה לעּב

 יד רעדָא עלעדיפ סדודא ,"האובנ ןופ .םיורט

 ,(1897) רליבסנבעל ---"קיוומ ןופ טכאמירעּביוצ

 יד, ,"עױה"רצי ןלימ המחלמ יד רעדָא ללח,

 בר רעדָא תמלש תמכח, ,(1899) "טלעװ עשידיי

 "נילב רעד עלאדויג ,"יאדמשא רעד ןוא םוחנּת

 ינוה ריפ, ,קיטשסקלָא:--"רקשו תמא רעדָא רעד

 "םכה רעד ןוא ץנירּפ רעד רעדָא הָאי טרעד

 לאירבג, ,(1900) *עטײװצ יד תידוהי; ,'1893)

 רעד , ,"יורת ףעשידיי א ןופ עּביל יד רעדָא

 ,(1901) ליװעדָאװ -- שיט ןרעטנוא ןאמ

 תורהנ לע רעדָא ןייצ , ,קיטשסקלָאפ -- "עלעדלָאג,

 ,גָצליּפע טמַצז ַאמַארדקיזומ סעשילגיּב --- "לבּב

 רעדָא טכצנירדס יד, ,"ןעינעמור ןיא דיי רעד
 רעדָא ןדעיױג ןיא ןטש רעד , ,(1902) "םד לוּבליּב

 עדנעשודנָאלּב, ,עידעמָאק -"טסאג וצ רעגיווש יד

 ,"רענָאילימ רעמערָא רעדע ,(1904) ?עלעפעש

 רענירג רעד רעדָא טָאדלָאס רענעפָאלטנַא רעד

 ---"עּבילײרעטָאפ , ,(1905) דליבסנּבעל -- "רעגניז
 יד רעדָא רענַאקירעמַא רעדע ,עמַארד:עידעמָאק

 ןוא ןַאמע ,עמארד:עידעמָאק -- "הגותח ענעדלָאג

 רעדָא הלּכ ןתח, ,(1906) קיטשסקלָאפ --- "בייוו

 סּבײװ ןימ , ,"ןעמונעג ןעמַאמ יד טָאה עטַאט רעד

 יָשֹורי ןופ רעטכָאט יד רעדָא לאיבד , ,(1907) "דניי יפ

 --/ץרעה עשידוי סָאד , ,ערעּפָא עשילּביּב--"םיל

 יידי רעד רעדָא בנג רעד, ,עטערעּפָא עשימָאק

 רעד, ,(1905) עידעמָאק--"רעטסיײמרעגריּב רעש

 . רעד רעדָא

 82 ,(1912) "יודיװ ריא ,(1910) "הפוחה םוי
 סרעטומ ַא ,דליּבסנּבעל--"הנותח רעד ךָאנ רָאי

 ןופ ןברק אפ ,(1913) עמארדיעידעמָאק -- ?ץראה

 :עידעמָאק--"דגיירפ רעתמא רעד , ,(1916) "עביל

 עדנילּב, ,(191/) "זאװצ עשלַאפ יד , ,עמַארד

 "ןבעל ןופ ליּפש רעד} םינתוחמ יד, ,"דנעגוי

 ןירָאג -- 1921) "החּפשמ סקידצ םעד ,, ,(1918)
 יויפ ןופ ןעננוצעזרעביא יײװצ ךיוא טנכיײצרַאפ

 םלעהליװע סרעליש ןוא *טײצכָאהטולּב יד) ,ל
 | ,(1895 ,"לעט

 ;א ,88 ;עוװ ,18 ;"אקירמאּב לארשי ימכח,

 "יי, ;"ענהיּב עשודיא יד  ב"מז ןיא ,טרעפפייז .מ

 יד , ,ןירָאג .ּב }1902 7/8 ןופ ?טַאלּבעגאט סעשיד

 ,221 ,192 ז"ז ,1 ,"רעטַאעט ןעשידיא ןופ עטכישעג
 ,"סטרעװרָאפ , ןיא ,ןייטשנייװ ,ּב ; 82--73 זיז ||

4. | 

 רעדָא 1858) הימחנ רעגנידהטָאל
 ?חרומ ,לָאדזַאר ןיא ,ּבעג (=0

 .עילימַאּפ רעשיטַאּבעלַאּב ַא ןיא ,עיצילַאג
 -ָאנַא ,רערעלזיוה ַא ןוא רחוס ַא ןעוועג

 ןֹוא ןיּבור המלש ר"ד ןופ דניירפ רעטנע

 סעזערּפ ןוא רעריפ ,לַאטנעמולּב ןַאמרעה

 .ווָאכעלָאּב ןיא ןייארַאפ ןשיטסינויצ ןופ

 ?רעּבמעל ןיא ןעלקיטרַא ןּבירשעג טָאה

 טימ שטייד ןיא רעדיל ,"טַאלּבגָאטװ רעג

 טימ ןעמַאזוצ .ווײזַאא טלַאהניא ןשידיי ַא

 דעיל סָאדװ טסַאפרַאפ ןַאמדנעלע המלש
 סרעלליש ךָאנ עידָארַאּפ -- "לעגיק ם'נופ
 םסז 1006 ֹומ שסז! ךיוא ,"עקַאלג,

44 144, 

 -- 1817 21/ט) ןַאמרעה עצטָאל
 - 1844 ,ןעציֹוב ןיא .בעג (1 1/עז1

 ,ןעגניטעג ןיא רַאסעפָארּפ ןעוועג 9
 יד ןופ רענייא ,ןילרעּב ןיא ןּברַאטשעג
 רעד ,ןפָאסָאליפ עשטייד עטסדנטײדַאּב

 =עדיא:לַאער ןופ עעדיא רעד ןופ רעפעש
 ןופ רעגנעהנָא רעטרעטסױײגַאּב ַא ,םזילַא
 עכלעוו ,גנּוױשנָא-טלעװ סלַא םוטנדיי
 םעד ןגָארטעגרעּבירַא עטשרע יד טָאה
 רעד ןופ ערעפס רעד ןיא טקנוּפרעװש
 ?טלעוו ַא ןעזעגנייא ןירעד רָאנ ןוא קיטע

 --1856 ,אזואזסאס9זװ05 קרעוו ןייז עז) ליצ
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 יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא רע זיא ,(4
 :רענָא ןּבָאה סָאװ ,ןטסינַאמרעג עטשרע
 =שידי רעד ןופ טיײקיטכיװ יד טנעק
 ײס טסיװגניל םעד רַאפ ייס גנושרָאפ
 :סיה?רוטלוק ןוא :רוטַארעטיל םעד רַאפ
 :טנפערַאפ ןיז םעד ןיא ןוא רעקירָאט
 טז 1861900-060/- גנולדנַאהּפָא ןַא טכעל
 2זסחֹוט {טז סעשַאג ןיא) 0064 111612/0/

 ,{ ,1870 ,גיצּפיל ,,ס0ח,16

 בגא טגנערּב רע ואוו ,(101--90 זיז
 רעשידיי רעטלַא רעד ןופ ןטנעמגַארפ
 ןופ ,'ךוּב?לאומשפ ןופ ,רוטַארעטיל

 טעדנירגעג ךיוא טָאה רע ,"לגיּפש:טכוצ;
 ?שידיי רַאפ ןייארַאּפ ַא גיצּפיײל ןיא 9
 :סױרַא טנַאלּפעג ןוא רוטַארעטיל רעשטייד
 עטלַא ןופ קעטָאילּביּבַא ןּבעגוצסױרַא
 זיא ןופרעד רעּבָא ,ןטסקעט עשידיי
 ,ןרָאװעג טשינרָאג

 ,1869 ,11606 201. ןיא ,רעדיינשנייטש ,מ

 .50 ,ט86

 ַא ןופ רעסַאפרַאפ -- ,י ןַאמכַאל
 םגמ 40120612495- ט"א עדָאטעמ רעשידיי

0 0453 4/84611006 66} 

1 24 161004 1,656 440 5021610604 

 2כוּב רעשִיערּבעװ רעד ןיא טקורדעג)
 רעד ןיא .(1821 ,ענליוו ,"יירעקורד
 ַא קידנעניואוו זַא ,,ל טלייצרעד המדקה
 רע טָאה ,דנַאלרוק ןיא ןרָאי טימ טייצ
 ,שטנואוו םעד ןעמונרַאפ םירחוס ךס ַא ןופ
 ןענעייל וצ עדָאטעמ ַא ןסַאפרַאפ לָאז רע
 סע ןפרַאד ייז לייוו ,,.שידיי ןּביירש ןוא
 עשידיי יד טימ םיקסע יד ּבילוצ ןּבַאה
 טלָאװ'ס זַא ,ןָא ךיוא טזייוו רע ,םירחוס
 ןלָאז רעקײטּפַא יד ,ךַאז עכיילג א ןעוועג
 עשידיי תואופר יד ףיוא ןּביירשפיוא
 ןלױּפ ןיא ןדיי יד לייוו ,ןטפירשפיוא
 ןענעק תומוקמ עקירעּביא יד ןוא עטיל

 ןטפירשפיא עשטייד יד ןענעײל טינ

 :ערּפ יד ןשיװצ ,ןטנעמַאקידעמ יד ףיוא
 :רַאפ א"צ ןענייז ךוּב םעד ןופ ןטנַארעמונ

 =טיר ַא ,עגיר ןיא רַאהסטָאר ַא טנכייצ
 רעשילעגנַאװע ַא ,ענליוו ןיא רעטסיימ
 ?סירעטקַארַאכ--קָאטסילַאיּב ןיא רָאטסַאּפ
 =עג טלָאמעד טָאה סע טײװ יװ ,שיט
 ןיא שידי וצ סערעטניא רעד טכיירג
 םעד ןיא .טפַאשלעזענ רעכעלטסירק רעד

 =נוא םעד ףיוא ןזיװעגנָא בגא טרעוװ ךוּב
 ה"רי ןט:18 ףוס זיא סָאװ ,דיישרעט
 ?סיוא ןשידיי םעד ןשיװצ ןעמוקעגסױרַא
 ?ףרזמ יד ןוא ןדיי עשטייד יד ןופ גייל
 ךיז טניפעג ךֹוּב םעד ןופ .זקע ןַא .עקיד
 ןיא קעטָאילּביּב:סטעטיסרעװינוא רעד ןיא
 --(עיצַאטרעסיד סכיירנייוו ,מ עז) ,ליק
 =כַאל טימ שיטנעדיא זיא .ל זַא ,תועמשמ
 רעלעטשטפירש ןוא רָאטקַאד םעד ןַאמ
 =עג טָאה רעכלעוו ,ה"רי ןט18 ףוס ןופ
 טײצ עסיװעג ַא ןוא ןסיײרּפ ןופ טמַאטש
 ךָאנרעד ,(דנַאלרוק) קסיוּב ןיא טּבעלעג
 ,טָאטש רעשיסור ַא ןיא ןרָאפעגרעּבירַא
 עגַארפ רעד םורַא קימעלָאּפ רעד תעשּב
 =רעגריּב ןדיי עשידנעלרוק יד ןּבעג ןגעוו
 רושָארּב ַא ןּבעגעגסױרַא רע טָאה טכער
 86גמ:שסז- ט"א ןדיי יד ןקידײטרַאפ וצ
 {טמ8 67 םסחוסזאטחס 406 416 םו}-

 ;(1787 ,עװַאטימ) 4009 66 /4660 640.

 ןופ רָאטװַא רעד ןעוועג ךיוא זיא רע
 .(1782) 10199611. 1060. ס8/זט79

 .א ,ט3
 ,ּבעג ( --1888) ,ה גנַאל

 רָאי 17 ןיּב ,עטיל רענװָאק ,דוקש ןיא
 צולס רעד ןיא ,תובישי ןיא טנרעלעג

 רעדח סלַא טנַאקַאּב ןעוועג הבישי רעק
 טרעדנַאװעגסױא 1904 ."דימתמ ױעדוקש
 ןַא ןעועג טשרעוצ ואוו ,עקירעמַא ןייק

 =י רעד ןיא רעוטַא ןַאד ןוא ףעטעּברַא

 לײטנַָא ןסיורג ַא ןעמונעג ,גנוגעוװַאּב-ןָאינ
 ןופ ןקיירטש עשידי עסיורג יד ןיא

 ןגַארפ יד רעּביא ןּבירשעג- ,4

 גנוגעוַאּב-רעטעּברַא רעשידיײ רעד ןופ

 ?ןצצ ,"טלעװ עיינ ידק ,",ש ,א ,פו ןיא
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 יעדײשרַאּפ יד ןופ ןענַאגרָא יד ,"טפנוק
 ַא 1917 טניז ,וו"זַאא סנָאינוי עשידיי ענ
 ?רָאפ/ ןופ עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ

 גנולײטּפָא רעד ןופ רָאטקַאדער ,ײסטרעוו

 =רעטעּברַא רַאֿפ
 טּביירש 4,םינינע
 .רַאפ רעטנוא ךיוא
 :װעסּפ ענעדייש
 :רַאפ ,ןעמינָאד
 סנטצעל טכעלטנפע
 :קיטרַא עירעס ַא
 *נֵע יד רעּביא ןעל
 .גיצַאס ,ןעגנורעד
 .ייז ?ָאװ ,עשירעגייטש ןוא עלערוטלוק ,על

 :עּברַא רעשידיי רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענ
 2עמַא ריא ןופ טַאטלוזער סלַא טפַאשרעט

 :ביא יײר ַא ךיוא ,סעצָארּפ?סגנוריזינַאקיר
 :2'יפ עלעוטקעלעטניא יד טימ ןעויוורעט

 םוטנדיי ןשינַאקירעמַא םעד ןופ רער
 רעשידיי רעד ןופ טפנוקוצ רעד רעּביא
 2ּפֶא ףעד בילוצ עקירעמַא ןיא ךַארּפש

 ?בֹוּב ןיא ,עיצַארגימיא רעד ןופ גנולעטש
 ןּפיט--"ןעגעוו רענַאקירעמַא ףיואק : םרָאפ
 =עּברַא רענַאקירעמַא רעד ןופ רעדליּב ןוא

 :ַאיצַאס ןשידייז ןופ ג"פ) גנוגעװַאב:רעט
 - 1926 ,"נ ,"דנַאּברַאּפ ןשיטסיל

 ,60 .ז ,ּפ"רּת ,"טַאלּב"חסּפ סעקינימ}

 --1888 ע/ט) חנ ןָאדנָאל
 ןּבעל ,עוועריפַא ףרָאד ןיא ,ּבעג (

 ןופ ןוז סלַא ,טנגעג רענדָארג ,עלעטָאמ
 .ליּכשמ ַא ןוא ןדמל ַא דיי ַא ,דימש ַא
 ,שִיערּבעה ,דומלּת טנרעלעג 15 זויּב
 ןעוועג ,ענליו ןייק קעװַא ןַאד ,שיסור
 טימ ןּבעגעגּפָא ךיז ןוא רוחּב:םערָא ןַא
 ןיא ןיירַא 1905 .גנודליּב רענײמעגלַא
 2ןַצ ,גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי רעד
 ,טסידנוּב סלַא ךָאנרעד ,ס"ס סלַא טשרע
 טגידעג םישדח 6 ,טריטסערַא ןעוועג
 :עמַא ןייק ןפַאלטנַא 1910 ,רעטילימ ןיא
 עג רָאי 2 עטשרע יד ואװ ,עקיר

 :עג 1915 ,ּפַאש-רעדיינש ַא ןיא טעּברַא
 ןעמונעג .לושיןרעינעשזניא ַא טקידנע
 =ילַאיצָאס רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא
 ?ַאנרושז ,עקירעמַא ןופ ײטרַאּפ רעשיטס
 :ַאּפ טימ ןּבױהעגנַא טייקיטעט עשיטסיל
 ןכעלטנכעוו םעד ןיא ןעלקיטרַא עשיטיל
 :לטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא
 :טלמ ,"טלעוו עיינ ידח עיצַארעדעפ רעש
 ןענַאגרָא עכעלטנכעוו יד ןופ רָאטקַאדער
 ?עפ רעשיטסינומָאק רעשידיי רעד ןופ
 טני) "ףּפמַאק רעדח ,י"נ ,עיצַארעד
 .(1921 ילוי טניז) "סעמע רעד/ ,(8
 ןַאגרָא םעד טריטקַאדער 1921 ּבײהנָא
 =רַאפ רעד ןופ עיצקעס רעשידיי רעד ןופ
 רעדח ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעטקיניא
 ןופ גנודנירג רעד טניז ,?רעירַאטעלַארּפ
 ריא ןופ רָאטקַאדער -- "טייהיירפ* רעד
 :לטסילַאנרושז ןייז ,גנולײטּפָא-רעטעּברַא
 ןדנוּברַאפ טּפיוהרעד זיא טייקיטעט רעש
 רעשִיײטרַאּפ ןוא רעשיטילָאּפ ןייז טימ
 ,טעּברַא

 -- 1850 25/א0) רערפלא ױדנַאל
 =יִלֲאג:חרזמ ,דָארּב ןיא .ּבעג (

 ןייז) סוחי ןסיורג ןופ החּפשמ ַא ןיא ,עיצ
 רָאי 15 וצ ,("ךוּב?ױדנַאלח עז ווירּבסוחי
 ןעמוקעג רע זיא
 רע ֹואוו ,ןיוו ןייק
 ןט5 ןיא ןײרַא זיא
 רעד ןופ סַאלק
 ךָאנ  .עיזַאנמיג
 םיא טָאהזייוולגנִיי
 2עטניא קרַאטש
 ?רַאפ יד טריסער
 ןשיוװצ טייקנדייש
 2עג םעד ףיֹוא טרפּב ,שטייד ןוא שידיי

 ךיז טגעלפ רע ןוא ,םזילַאקָאװ ןופ טיּב
 ,תונושל עקיזָאד יד ןגעװ ןטכַארטרַאפ
 טימ טפַאשטנַאקַאּב יד טשרע רעּבָא
 טגרעלעג טָאה'מ סָאװ ,שטיידכיוהלטימ
 םיא טָאה ,סַאלק ןט7 ןיא טסלָאמַאד
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 ןַא ןַאד ןופ .געוװ ןקיטניר םעד ןזיוועג

 2מַאז טימ רדסּכ ןּבעגעגּפָא ךיז רע טָאה
 ןוא קיטַאמַארג ַא רַאפ ןלַאירעטַאמ ןעל
 2וטש טימ ןוא שידיי ןופ ךוּברעטרעװ ַא
 ,טפַאשנסיװכַארּפש ענײמעגלַא יד ןריד

 עשיװַאלס יד ןוא ןטקעלַאיד עשטייד יד
 2ַאפ ןשידירוי םעד טקידנעעג ,ןכַארּפש

 טָאה ,טעטיסרעווינוא דעניװ ןופ טעטלוק
 (1887 זיּב) טריציטקַארּפ רָאי 12 רע
 ךיז ןַאד ןוא טַאקָאװדַא סלַא טכירעג ןיא
 ?עלטפַאשנסיװ ןייז ןּבעגעגּפָ; ןצנַאגניא
 ןיא 1805 טניז קידנּבעל .טעּֿברַא רעכ
 ענייז ךיוא 1876 ןענייז סע ןיהואוו) ןיוו
 ןופ ןסירעגּפָא ,(ןעמוקעגרעּבירא ןרעטלע
 רעשידיי רעד ןופ רוקמ ןקידעּבעל םעד
 :ָאליפ ענייז ןיא רע זיא ,ךַארּפשסקלָאפ
 נָא טּפיױהרעד ןעװעג ןעידוטש עשיגָאל
 ?עגייא ןייז ןופ תונורכז יד ףיוא ןזיוועג
 רע טָאה רעּבירעד ןוא ,טייהדניק רענ
 וצ עּבַאגפױא:טּפױה ַא רַאפ טלעטשעג ךיז
 רעשידי רעד ןופ בצמ םעד ןריסקיפ
 2עג טדערעג זיא יז ױזַא יװ ,ךַארּפש
 ןטימניא דָארּב ןשימייה ןייז ןיא ןרָאװ
 טינ ,ךעלטנייועג -- ה"רי ןט19 םעד
 :ידיי ערעדנַא יד טימ גנוכיילגרַאפ ַא ןָא
 ןרעטלע םעד טימ ןוא ןטקעלַאיד עש
 ?סױוא ליצ םעד טימ -- ,שטייד:שידיי
 ןופ תודוסי יד םורַאױזַא ןעניפעגוצ
 קיטַאמַארג רעשידיי רעשירָאטסיה רעד
 ואֹו ,ךוּברעטרעװ שידיי ַא ןפַאש ןוא
 טושּפ ןייז טינ לָאז טרָאװ עשידיי סָאד
 סע טרעײנ ,שטייד ףיוא טצעזעגרעּביא

 -ָאמיטע ןייז ןרעװ ןּבעגעגנָא ךיוא לָאז
 :סנדער ,ןזַארפ ןיא ךיורבעג רעד ,עיגָאל
 =עס יד ןוא רעטרעװכירּפש ןוא ןטרַא

 ?מֹוא עכעלרעסיוא ךרוד ;עיגָאלָאיזַאמ !
 רעקיָאד רעד ןופ רע זיא ןדנעטש
 ןגױצעגּפָא רדסּכ עּבַאגפיוא רעסיורג

 ןופ ןעידוטש ערעטכייל .וצ ןרָאװעג
 טָאה רע עכלעוו ייּב ,םענרַאפ ןרענעלק

 סָאװ ןוא ןטעּברַארָאפ ענייז טדנעוורַאפ
 ןעמוקעג-ץינוצ ךיוא םיא בגא ןעניײז
 רעכעלדנירג ַא .קרעװסנּבעל ןייז ייּב
 ?ָאטקעלַאיד רעשטייד רעד ןופ רענעק
 עשיװַאלס יד ןופ ךיוא ןוא עיגָאל
 ןסיורג ןוא שוח ןכיט ַא טימ ,ןכַארּפש
 ,ךַארּפש רעשידיי רעד רַאפ סערעטניא
 סעיפַארגָאנָאמ עקיזָאד יד ןיא רע טָאה
 רַאפ רעניטשלקניװ יד ןּבעגעג ענייז

 רעד ,גנושרָאפכַאר:ש רעשידי רעד
 =עגנײרַא לארשי ימכח יד ןופ רעטשרע
 עדָאטעמ עכעלטפַאשנסיװ ןייר א ןגָארט
 :טנעקרענָא רעד זיא ןוא ןינע םעד ןיא
 ןופ טיּבעג ןפיֹוא טעטירַאטװַא רעטס
 ןשידיי ןופ ןוא עיגָאלָאליפ רעשידיי רעד
 :רַא ערעקיטכיוו ענייז ןופ ,רָאלקלָאפ
 0245 םטזמזמט- :ןענַאמרעד וצ זיא ןטעּב

 {!טטזג 06 01121900-1060196468 /ש10211---
 סלגַאנ ןיא) קיטַאמַארג עשידיי לטיּפַאק ַא
 !(1 ,1896 ,ןיוו ,06018046 28
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 גנולדנַאהּפָא עשיטַאמַארג ַא 1897(;  ,וט)
 ךַארּפש סלימַאה לקילג ןופ רַאסָאלג ןוא

 ןעגו1ס11ט086װ יד ןיא) תונורכז עריא ןיא
 ,7 'ה ,1901 ,?טז ן80/900608 עס! 56
 :טימ רעטנעָאנ ַא זיא רע עכלעװ ןופ
 ר"ד טימ ןעמַאװצ 1911 ,(רעטעּברַא
 טכעלטנפערַאפ ןײטשכַאװ דרַאנרעּב

 )0019006 1:102101616 גט 86 6

 ?הכולמ ןופ ןלַאניגירָא יד טיול -- 9
 ?פיוא ןיא ןּבעגעגסױרַא ןיוװ ןיא וויכרַא

 עיסימָאק רעשירָאטסיה רעד ןופ גָארט

 =גיימעג-סוטלוק רעשיטילַארזיא רעד ןופ
 ,רעלימיורּב םלעהליוו ג"פ) ןיוװ ןיא עד
 (53617133+א1ו8 זיז ,גיצּפייל ןוא ןיוו
 :ינָאלָאליפ ןוא עשירָאטסיהרוטל-ק טימ
 יִד ןופ רַאסָאלג ַא ,ןעגנורעלקרע עשי

 ,ןטרַאסנדער ןוא רעטרעוו עקיטרַאנגיײא

 ןוא עיצּפירקסנַארט רעשינײטַאל ַא טימ
 טסקעט םעד ןופ סעיצקודָארּפעד עקינייא

 עכלעוו ,ווירּב רעגָארּפ עקיזָאד יד ןופ
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 ?רוטלוק ןטסערג םעד רָאנ טינ ןּבָאה
 ַא רעײז ךיוא רָאנ ,טרעוו ןשירָאטסיה

 עטכישעג רעד רַאפ גנוטײדַאּב עקיטכיוו
 :ָאטרָא ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ
 ?געסייוו ,ש ר"ד טימ ןעמַאזוצ ; עיּפַארג
 גנולדנַאהּפָא ןַא טכעלטנפערַאפ גרעּב
 ,ךַארּפש-רעמזעלק רעשידײ רעד ןגעװ
 :ָאלָאליפ ערענעלק ייר רעצנַאג ַא ץוחַא
 :ךוטלוק ןוא עשיטסירָאלקלָאפ ,עשיג

 :ער ןוא ןציטָאנ ,ןטעּברַא עשירָאטסיה
 עשידיי:שטייד ןוא עשטייד ןיא סעיזנעצ
 רעשידיי רעד? ןיא ךיוא ,ןלַאנרושזךַאפ
 םינָאנַא ךיוא לייט םוצ } ?עיגָאלָאליפ
 ענייז .ןלַאיציניא ענייז רעטנוא רעדָא

 :יד רעד ןופ טיּבעג ןפיוא ןעגנושרָאפ
 רעייז ןיא טָאה ךַארּפש"רעניױגש רעשט
 :ַאֹּב רעד טצינעגסיוא סָאמ רעסיורג ַא
 --,א"א רעטניג ,ּפָארּפ טסינַאמרעג רעטנַאק
 ןופ גָאטסנריוּבעג ןטס75 םעד דובּכל
 :יפ רעשידיי רעד ןֹופ רָאטסענ רעד ,,ל
 עיצקעס עשיגָאלָאליפ יד טָאה ,עיגָאלַאל
 2ניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידי םעד ןופ
 ןעזייר .ז ןוא ךיירנייוו ,מ טימ ,טוטניט
 דנַאּב ןטשרע סעד ןּבעגעגסױרַא ,שארּב
 :ױדנַאלװ ט"א עיצקעס רעד ןופ ןטפירש
 ,1926 .,ענליוו ,ןיקצעלק .ּב ג"פ) "ךוּב

 ענייזא ןופ לייטנָא םעד טימ (ז"ז 450 םורַא
 ,ל ,פָארּפ יװ ,"דניירפ עטוג ןוא םידימלּת
 ,וװ ,ּפָארּפ ,ןײטשכַאװ .ּב ר"ד ,רענלעק
 רוטרַא ר"ד ,גרעּבנסיײװ ,ש ר"ד ,קרעטש
 רעגיוו ייּב טכַאנכַאװ יד;) ןיוו ,ןַאמדלָאג
 ַאדוי ,("טרעדנוהרָאי ןט15 ּבײהנָא םוצ ןדיי
 :יפַארגָאעג עשידייז) טכילגַאט ר"ד ,עפָאי
 ןוא ײקַאװָאלסָאכעשט ןיא ןעמענ עש
 ,א"א יקצולירּפ חנ ,(ידנַאלנגרוּב

 ,"עיגַאלָאליֿפ רעשידײ רעד ןיא ,ןעזײר גז
 .ָאילּביב עקידנעטשלופ) "ךוּביודנַאלא = }1 ,4
 ןיא ,יקצולירּפ חנ ;(ןטעברַא ס--ל ןופ עיפַארג

 .רַאפ ַא , ,ןוימדילעּב 11925 41ָ/25 ןופ "טנעמָאמ,
 ןופ "לַאנרושז ןעגרָאכע ןיא ,"לבוי רענעגיװש
 ,1926 בן

 סרעטומ רענעּברָאטשרַאפ !

 ) --1889) עשיז ױרנַאל
 ,רעטָאפ ןייז .ןלױּפ ,קצָאלּפ ןיא .ּבעג

 ףלָאװ 'ר ןופ לקינײא ןַא זיא ,לדנעמ
 םעד ןופ לקינייארוא ןַא ןוא רעװָאקירטס

 ןוא ןואג ןטמירַאּב
 םהרבא 'ר קידצ
 ,יּבר ןוא בר ,ל
 ןופ רּבחמ םנד
 ןוא "םהרבא תיּבז

 ,"םהרבאד אתוכזק
 דניק סלַא ךָאנ
 ןּבילּבעג .ל זיא
 רעד ןוא ,םיתי ַא
 ןײז טימ טַאהעג הנותח טָאה רעטָאפ

 ,רעטסעווש
 :לדיי עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב טָאה רע
 ,םידמלמ ייּב ןוא רדח ןיא גנויצרעד עש
 :טלעו ןוא שיליוּפ טנרעלעג רעטעּפש
 :עֵל ןכעלטסירק ַא יב םידומיל עכעל
 טנרעלעג ךיוא טייצ עסיוועג ַא ,רער
 רעײז קצָאלּפ ןיא םעד ײּב שיערּבעה
 ךיוא רערעל םעד) ןָאזנעּפ .ש ןרעלוּפָאּפ
 ףיוא טָאה רעכלעוו ,(םיוּבנירג קחצי ןופ
 םיא ןיא ןוא העפשה עסיורג ַא טַאהעג ,ל
 ?ײה וצ טעטעיּפ עפיט ַא טצנַאלפעגנייא
 ?ןצ ךיוא רע טגעלפ קיטיײצכײלג .ןענ
 ?קַאפונַאמ רעייז ןיא ןרעטלע יד ןפל;ה
 זיא טפעשעג סָאד ןעוו ןוא ,םָארקײרוט
 ענליוו ןייק ןרָאפעגקעװַא ,טכעלש קעװַא
 םעד ןיא רָאי ײװצ ַא טעּברַאעג ןוא
 1906 .ץבעי רעטעפ ןייז ןופ טפעשעג
 ;סיוא ץבעי עילימַאּפ רעד טימ ןעמַאזוצ
 טימ טריטויּבעד .י"נ ןייק טרעדנַאװעג
 "סטרעװרָאּפװ ןיא "דיל ןיימז ריש ַא
 :ָאד רעד רעטנוא ןוא הדוהי פ"א 6
 ַא טכעלטנפערַאפ טפירשרעטנוא רעקיז
 ;יל עטצעזעגרעּביא ןוא עלעגיגירָא ייר
 (ןָאסדַאנ ,רעיימטעט ,ענייה ןופ) רעד
 ?טייצו ןיא ,ןטפירשטייצ ענעדיײשרַאפ ןיא

 .א ,?רעטײברַאװ סיקסגיּפ דוד ,"טסייג
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 :וָאלטישז ,"דנַאל עיינ סָאד, סנעזייר
 םענעי ןיא .א"א "ןבעל עיינ סָאד/ סיקס
 ףייר ַא ןפַאש ןייז ןופ דָאירעּפ ןטשרע
 ןוא ליטס ןיא ךַאפנייא ,רעקיריל רענ
 ,ל זיא ,ןָאט ןיא ךעלמיטסקלָאפ וליפַא

 2רַאפ רעטסטלוּב רעד ןרָאװעג רעטעּפש

 ןויטָאמ ןוא ןעמרָאפ עיינ ןופ רעטערט
 רענייא סלַא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא
 רעד ןופ רעטכיד עטסנעעזעגנָא יד ןופ
 ןיא רעמענלײטנָא ןוא ?עגנויא עּפורג
 2פירשח ּב"מז יד יװ ,ןּבַאגסױא עריא
 :ַאװצ .?סיוא טלעוו ןייא טלעווז ,"ןעט

 ּבײלינַאמ ,רעּפעט עילָאק טימ ןעמ

 ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא רע טָאה א"א
 םעד טריטקַאדער המחלמ:טלעו רעד
 "ןעּבעל ןוא רוטַארעטילװ לַאנרושז?שדוח
 :ַארעטיל עשידיי יד טרעדורעגפיוא ןוא
 ןײז טימ עקירעמַא ןיא ןויירק עשיר
 רעשידי רעד ןגעק ןטערטפיוא ןפרַאש
 םעד ,ץרּפ; טימ רוטַארעטיל רעשיסַאלק
 :ָאנ ןיא ,שארּב "עשרַאװ ןופ טַארעטיל

 קידנּפמעקַאּב םזיטעטסע םענייר ןופ ןעמ
 :ניק ַא .ןצנעדנעט עלַאיצָאס עריא ךיוא
 ןטריניפַאר ַא טימ ,רעטקַארַאכ-רעלטס
 םוצ גנוגינ ַא טימ ,םזילַאוטקעלעטניא
 ,דנַאנַארעדיװ םעד וצ ןוא סקָאדַארַאּפ
 ןייז ןופ ןטנעמעלע עקיזָאד יד רע טָאה
 ןיא ןדנירגַאּב ךיוא טוװורּפעג עיזעָאּפ
 טגָאז רע עכלעוו ןיא ,ןעלקיטרַא ייר ַא
 יד זיא ןכערּפשרעדיװש :ךיז ןגעוו בגא
 :עפרעדַאּב ןיימ ,המשנ ןיימ ןופ קיגָאל
 ?יואוװ יד ,רימ .,,טייהניואוועג ןיימ ,שינ

 ,ןטסירוטנַאװַא עקיטומ ןוא ןעגנוי על
 עקנילפ ערעזנוא טימ ןטערט ןגעמ רימ
 5ַאּב ןוא רֹוטלוק ןוא קיגָאל עדעי סיפ
 ,ןטקנופדנַאטש עלַא יד טימ ךיז ןעײג
 ײס -- ןעגנוגייצרעּביא ןוא ןעגנוניימ
 :ניק טימ יװ -- ענעגייא ייס עדמערפ
 טימ ןעמַאזוצ רעּבָא ,"גייצליּפש עשרעד
 רעד טימ ,ןוויטָאמ:סיעכהלוצ עקיזָאד יד

 ןייז טימ ,טעטילַאניגירָא רעטכוזעגסיוא
 ,טײקיניזטסואוַאּברעּביא ןוא םוַאקרַאס
 טָאה םזיליהינ ןשיטעטסע םעד טימ
 דָאירעּפ ןטײװצ םעד ןיא ךיוא ,ל
 ןופ ןרעטסומ ןּבעגעג ןפַאש ןייז ןופ

 רעדיל ענייז ןיא טרפּב ,קיריל רענייר
 וצ ,ןּבעל ןופ ןדיירפ עניילק יד ןופ
 :ערטש ןייז ןיא רעטכיד רעד עכלעוו
 ןשיפָאסָאליפ ןוא עיצַאנגיזער וצ גנוּב
 רערעוש רעד ןופ טפיולטנַא םזימיטּפָא
 ןדימ םענרעדָאמ םעד ןופ עילָאכנַאלעמ
 ?םרָאפ רעטריניפַאר ַא ךיוא זיא ,ל ,שטנעמ
 יד טרעכײרַאּב טָאה סָאװ ,רעטסיימ
 עינ ,ןעמטיר עיינ טימ קיטעָאּפ עשידיי
 טימ ,ןעגנודליּב:טרָאװ ןוא רעטרעוו
 -- ,טײקידװענח רעקידװעליּפש רעטרַאצ

 סָאװ ,ןעייסע ןוא ןעמעָאּפ ,רעדיל ענייז

 ןיא טקורדעג ךיוא סנטצעל ךיז ןּבָאה

 ?ןצ/6 ,"שירייזיינז ,"סטרעװרָאפז ,"גַאטז

 ?שדוח םעד ןיא טּפױהרעד ,א"א "טפנוק

 ?ץגנָא טָאה רע סָאװ ,"לעזניאז לַאנרושז
 ךָאנ ןענייז ,1925 ןּכעגוצסױרַא ןּביױה
 ?סױרַא טָאה ,טלמַאזעג טינ םרָאפכוּב ןיא
 -- לַאגיטכַאנ רעיולּב רעד? :ןּבעגעג
 =ירעמַאװ ג"פ) "סענעצס 3 ןיא ליּפש ַא
 ;עדַאניקעלרַא ַא -- (1923 ,י"נ ,"ַאק
 ןיא גנוטכיד עשידיא יד / עיגָאלָאטנַאז

 ןַא טימ ,"1919 רהָאי זיּב ַאקירעמַא

 ז"ז ,1919 ,י"נ ,"שידיא? ג"פ) ריפניירַא

 ?רעּביא .(דּואמ ,ז ןופ טריצַאּב ,174 ,טווו
 רַאפ ענייה ךירנייה ןופ רעדיל טצעזעג
 ןוא "שידיאק ג"פ ןופ עּבַאגסױא רעד

 ג"פ) "וָאמָאלּבָאז ןַאמָאר סווָארַאשטנָאג

 ,(רעכיֿב 3 ןיא ,1921 ,י"נ ,"רוטלוק;

 ,גרעבנײטש תנ ;|| ,עיגָאלָאטנא

 ;60--39 ן"ז ,"ַאקירעמא גנוי ,

 הֵאּפ טעטסע רעדע 140 ן'נ ,"קיטירק, ןיא

 ,/ ,"רעטעלּב עשירארעטיל, ןיא ,"ץנאלעסקע

 ,ןיסַאּב ,מ
 ,סקופ 63 א
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 -- 1866 4/0) ּבייל-הרוהי ױדנַאל
 ייּב ;עיצסָאלַאז ןיא ,ּבעג (

 ,רכשי השמ 'ר ,רעטָאפ ןייז .דָארּב
 ןופ ,ץיװָאּבַארג ןיא בר םעד ןופ ןוז ַא
 ןופ החּפשמ רעד
 'ר ןוא יבצ:םכח
 ,עדנַאל לאקזחי
 טקורדעג טָאה
 יש עשיערּבעה
 --רעטומ ןייז ,םיר
 ןופ רעטכָאט ַא
 ,ןָאזיוועל השמ יר
 50 זיא רעכלעוו
 :עג .עיצסָאלַאז ןיא סנרּפ ןעוועג רָאי
 םעד ,ןַאמשיפ קחצי:םחנמ 'ר ייּב טנרעל
 תלּפמװ ןוא "אנבש רשקפ ןופ רבחמ
 םייּפ ,זיולק רעגרעּבמעל ןיא ,"ארסיס
 רעד ןיא ךיז רַאפ ,הבשי רעד ןיא ןדייז
 ךיז גרעּבמעל ןיא .,זיולק רערָאגַאדַאס
 סעדיורב רשא:ןבואר טימ טעדנײרּפַאּב
 םעד ןֹופ תוקחד סָאד קידנעעזוצ ןוא
 ךיז ןסָאלשַאּב ,רעלעטשטפירש ןטמירַאּב
 ?נעעג 1891 ,עיסעּפָארּפ ַא וצ ןטיירגוצוצ

 ?רעווינוא םעד 1898 ןוא עיזַאנמיג טקיד
 2כייֵלְג ,ר"ד לטיט ןטימ ןיוװ ןיא טעטיס
 ןופ הארוה תרּתה ןעמוקַאּב ךיוא קיטייצ
 ןרעטנוא "םינּברל שרדמה תיּב םעד
 :קיייא ,ץרַאװש הירא ןופ טַארָאטקער
 1900 .םולש:שיא ריאמ ןוא סייוו שריה
 ןייק סערגנָאק ןשיטסינויצ ןפיוא ןרָאפעג
 םיא טָאה רעטסַאג .מ ר"ד ואוו ,ןָאדנָאל

 ןוא ,דנַאלגנע ןיא ןּביילּב וצ טדערעגוצ
 סלַא רעטסעשנַאמ ןייק ןעמוקעגנַא 1

 ןוָאװעג ןדַאלעגניא 1903 ,רעניּבַאר
 ?םורד ,גרוּבסענַאהַאי ןייק רעניּבַאר סלַא
 סלַא ןרָאװעג טמיטשַאּב 1912 ,עקירּפַא
 ןופ רעניּבַאררעּבײא רעכעלגנעלסנּבעל
 יש ןּבירשעג 1879 טניז -- ,דנַאל
 ןיא ןציקס עניילק ןוא םירמאמ ,םיר
 ,ןטפירשטייצ עשיערּבעה ענעדיײשרַאפ

 1! .ּב ןָאקיסקעל

 ןוא דלעפנרעּב .א ,י טימ ןעמַאזוצ 1
 םעד ןּבעגעגסױרַא גיסָאנ .א ר"ד
 =ַאלַאּב ַא טכעלטנפערַאפ ואוו ,"ריּכזמה;
 ךלמ םעד רעּביא -- "ןתנוהי תבהאז עד
 טקילײטַאּב ךיז ןַאד טניז .יקסעּבָאס
 פ"א ךיוא עסערּפ רעשייערּבעה רעד ןיא

 ַא ןבעגעגסױרַא 1883 ,רכש ןּב לליה
 יסַא ןגעק--"השדחה הלּכשההז רושָארּב
 *ֹעג בגא טָאה רושַארּב יד) עיצַאלימ
 םעד ןופ גנודנירג רעד וצ טכַארּב
 ,(גרעבמעל ןיא  ןייארַאפ : ןויצ ןטשרע
 ןיא עלָאר ענעעזעגנָא ַא טליּפשעג ללנּב
 ,עיצילַאג ןיא גנוגעוװַאב רעשידיי רעד -

 טּפוהרעד ,ןעמַארד יײר ַא טסַאפרַאפ
 :מעל) "אבכוּכ רבִח :ונייהד ,עשירָאטסיה
 ,טרָאד) "םילשורי תירחאז ,(1884 ,גרעּב
 ןוד+ ,(1887 ,טרָאד) "סודרוהחז 5

 ,ןייטשנזייא ,ד .י ג"פ) "לאנּברּבא קחצי
 ַא -- "רוחאל וא םינפלא ,(1919 ,י"נ
 ןיא ןּבעל ןשידיי םעד סיוא עמַארד?טייצ
 סעצַארּפ םעד ּפַָא טלגיּפש ,דנַאלשטייד
 ןופ עיצַארענעגעד ןוא עיצַאלימיסַא ןֹופ
 ןשיסקָאדָאטרָא ןשידיי ןלעיציפַא םעד
 עכלעוו ,םוטנדיי ןשיטסימרָאפער םעד ןוא
 עלַאנָאיצַאנ סָאד טקיניײארַאפ ןּפמעקַאּב
 ּפמַאק ןיא קידנצינסיוא ,םוטנדיי:חרזמ
 ,1923 ,גרוּבסינַאהָאי) םזינויצ םעד וליּפַא
 ,1925 ,טרָאד) "ט"שעּב לארשי ,(159 ז"ז
 עשיערּבעה ערעדנַא ענייז ןופ ,(240 ז"ז
 :ַארק) "הוקּת שיז :םרָאפכוּב ןיא קרעוו
 םדח ,(1895 ,טרָאד) "תוגיגנז ,(1893 ,עק
 "הושה הרזגהפ ,(1897 ,טרָאד) "םד תחת
 =קיטרַא 50 םורַא ץוחַא ,(1898 ,טרָאד)
 ?אלקיצנע סנייטשנעזייא .ד .י ןיא ןעל
 טשירַארעטיל -- ,"לארשי רצואז עידעּפ
 ךָאנ ןּביױהעגנָא שידיי ןיא טייקיטעט
 עלעזָארװ גנולייצרעד ַא טימ לגנַיי סלַא
 סניטַאהָאר םייח ןיא ,"רעטכָאטפיטש יד
 :יצ עשידויק טַאלּבנכָאװ רעגרעּבמעל
 רַאפ ןבירשעג רָאי 14--12 וצ ,"גנוט

)3( 
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 ?ףכומ ןוא רעקורד רעגרעּבמעל םעד
 :ברע ,מ ר"ד) סיז ןסינ:םהרבא םירפס
 ,תוניחּת ,תוישעמ עשידיי (עדייז סזיירּפ
 ןוא ןַאמלוש ןמלק ןופ ןעגנוצעזרעּביא
 ;רעלעטשטפירש עשיערּבעה ערעדנַא ןופ
 זיא סָאװ ,זיירּפנרע בקעי טָאה רעטעּפש
 ?ורד סרעװש םעד ןיא ףּתוש ַא ןעוועג
 ט"א לכיּב ס--ל ןּבעגעגסױרַא ,יירעק
 ןופ דעיל ןײא / קישטנַאק להק רעדח
 רעטנוא טנואוו טָאװ לעדוי ןעטיור םעד
 םהיא טפרַאװעּב רע יװ ,ןויטּבמס םעד
 רע ןוא ,רענייטש טימ ךָאװ עצנַאגַא
 איד ןעשיווצ ןיזנָאלּב םירַא ךיּבענ זימ
 | דעיל | רעגָאז תמא ןייא ןופ / ךשוח ירה
 -גײש  ג"פ ,גרעבמעל) "הפיסא יד
 -- ןעמָאנ רעטכַארטעגסױא ןַא -- גרעּב
 יש טכעלטנפערַאפ ךיא טָאה ;;(6
 ןופ ןטפירשטייצ עשידיי יד ןיא םיר
 א"צ) "דניירפסקלַאפ רעד יו ,עיצילַאג
 ,(2 רעמונ ,1891 ,"ןויצ ןייק טמוק; דיל ַא
 (1894 ,"ומחנק דיל סָאד) "למרּכ רעד
 ןופ קורדניא םעד רעטנוא .וו"זַאא
 גרעּבמעל ןיא טירטפיוא סנעדַאפדלָאג
 עסעיּפ ןייז שידיי ףיוא טעּברַאַאּב 0
 םעד טימ זיא סָאװ ,"םירמ ןוא סודרוהש
 סלעּפמיג ןיא ןעגנַאגעג גלָאפרע ןטסערג
 שילַאק עטרעּב טימ רעטַאעט ןשידיי
 ןיא ;ןלָארטּפױה יד ןיא רָאש גילעז ןוא
 רָאי 12 ןיא טשרע סױװַא םרָאּפכוּב
 :ָאטסיה ַא | סודרוה גינעקש ט"א םורַא

 טלעדנַאהעּב / ןטקַא 5 ןיא עמַארד עשיר

 ןיא ןעדָאירעּפ עטסערג איד ןופ ענייא
 טײצ רעד ןיא עטבישעג רעשידיא רעד
 ?רעפ .סודרוה גינעק ןעסיורג םעד ןפ
 רעטכיד ןעטסואוועּב םעד ןופ טסַאּפ
 ?סיורעה ןֹוא אדנל ,ל .י ר"ד רעניּבַאר
 ,1901 ,ןָאדנָאל) "ןיזַאמ ,ר ןופ ןּבעגעג
 .םוצ רָאטװַא ןופ ווירּבַא טימ (99 זיז

 טּביירש ,ל ואוו ,המדקה סלַא רעגעלרַאפ
 גָאל טלָאװעג טינ יז ּבָאה ךיא .ש :א"צ

 ?נֹוא איו סייוו ךיא לייוו . ,ןעקקורד ןעז
 ןעטכַארעפ טסּבלעז ךיז ןעדיא ערעז

 ףױא ןוא םינּפ ןיא ןעײּפש ןיײלַא ךיז
 ןיא טּביײרש רע לייוו ןעקוקּפָארַא םענייא
 ויא ךַארּפש ענעגייא רעייז ,ןושל רעייז
 רעּבָא ּבָאה ךיא איו ,,.ןויזּבא אייז רַאפ
 זיא סע ָאװ ,ןודנול ןיא זַא ןהעועג
 שדוקה ןי'של ןוא עטעדליּבעג שרמולּכ
 רהעמ ךיוא זיא ייז רַאפ טָאװ סרעּביײרש
 סע ,ןושל דמערפ ַא ןיא ךוּבַא דובּכ
 ןעועל סָאװ תולהק עסיורג ָאד ןענעז
 סיורג ַא טניישרע ָאד זַא ,שידיא רָאנ
 גָאט ןעדעי ,"סערּפסקעװ רעד ,רעּפייּפ
 םינּבר איד וליפַא ןוא שידיא רונ ןיא
 ,שידיא ןיא ןעגידערּפ ןעזומ םינשרד ןוא
 ךוּב סָאד ןעסָאלשטנע ךימ ךיא ּבָאה
 וצ עבלעז סָאד ןעּבעגוצרעּביא ןענהיא
 טינ ".ןעטיירברעפ ֹוצ ןוא ןעקקורד
 ךַארּפש יד סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק
 :ײלעג רָאג טינ זיא עמַארד רעד ןופ
 ענעטכַאלפעגנײרַא יד ןיא טרפּב ,טרעט
 עשינעצס ,תולעמ ךס ַא יז טָאה ,ךעלדיל
 ײרטעג טלגיּפש ןוא עשירַארעטיל ןוא
 ,ל .הפוקּת:סודרוה עשירָאטסיה יד ּפָא
 :ידיי יד ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה
 יװ ,עקירפַא:םורד ןופ . ןטפירשטייצ עש
 סנַאמּפָאה ,"רענַאקירּפַא רעד, ,"בכֹוּכהץ
 ."עקירפַא:םורדח ,"ךוּברהאי רעשעדיא;

 :ידייגשטייד ןיא ןּבירשעג ךיוא טָאה רע

 ןוא ןטפירשטייצ עשידיישילגנע ןוא עש
 2ַארגָאנַאמ עקינייא ןּבעגעגסױרַא ךיוא

 ןגעװו שילגנע ןוא .שטייד ןיא סעיפ

 םעד ,(190ג ,ןילרעּב) "לַאמכָארק ןמחנז

 :ַאלימיסַא ,(1914 ,גרוּבסענַאהָאי) דומלּת
 םוטנדיי ,(1917) םזינויצ ,(1917) עיצ

 ,א"א (1918) קיזומ ןיא

 ןיא ג"לי ןוא "ףיסאה, ןיא ,ןאמשירפ דוד

 ןופ ןסירעגּפָארַא) "סודרוהע ןגעװ -- ?ץילמה,

 רפס ;(ןטײװצ םעד  ןופ טּביױלעג ןוא ןטשרע
 סנַאמּפָאה .ד .נ ;2 ,89 :לארשי רצוא ;ןורז

 ,שילַאק עטרעּב 1186 -- 180 ז"ז ,"תונורכז,

 ,1925 200 ןופ "גָאט ןיא ,"ןעבעל ןיימ;
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 -- 1877 1/ש11) ָאעל ױדנַאל
 :ילַאג ,ַאקשטילעװ ןיא ,ּבעג (

 ןופ עדנַאל לאקזחי 'ר ןופ טמַאטש ,עיצ
 ןייז ןיא טנרעלעג רָאי 12 ןיב גןרּפ
 ,טָא טש טרוּבעג
 ןיא  טּפיהרעד
 ךיוא  ןוא | ,רדחה

 ךַאנרעד ,טַאװירּפ
 / ענעדיישרַאפ ןיא
 "נֹוא ןיא תובישי
 :עּפש ןֹוא ןרַאג
 ינוא יד ןיא רעט
 | ןופ דטעטיסרעוו
 ןָאדנָאל ןוא ןיואּפ ,ןיריצ .,ןילרעּב
 ןעמוקַאּב 1904 ןָאדנָאל וירַאּפ ןא

 ןָאדנָאל ןיא ןוא ר"'ד לטיט םעד
 ?עג ,014516ז 0/ 2/15 לטיט םעד --1

 ןיא לושסלדנַאה רעד ןיא רערעל ןעוו

 רעניּבַאר ךָאנרעד ,(ןעדַאּב) ןעגניליאג
 ןיא רָאסעּפָארּפ ,(ץייווש) ןטרַאגמערּב ןיא
 רענעריואוושעג ןוא לושכיוהסלדנַאה רעד
 2רעװטנַא ןופ טכירעג ןיא רעשטעמלָאד

 :ַאק סגניקא ןיא 1907 טניז ןֹוא ,ןעּפ
 ?נָאל ןיא ןלושכיוה ערעדנַא ןוא ישזדעל
 ַא ןופ רָאטקעהיד טייצ עסיוועג ַא ,ןַאד
 רָאטַאנעמַאזקע ,הרוּת:דומלּת רעגָאדנָאל
 ,רעמַאקסלדנַאה ןוא טעטיסרעווינוא םייּב
 ?רושז ענעדיישרַאפ ןיא ןעלקיטרַא ץוחַא
 :טכעלטנפערַאּפ ןעגנוטײצ ןוא ןלַאנ
 2166 2191011046 63 2. 5006ז14 8

 סָאװ ,(90+1.811 זיז ,1904 ,ןעּפרעװטנַא)
 ןוא ריפנײרַא ןכעלריפסיוא ןַא טלַאהטנַא
 ארירש יּברד ת גאק ןופ גנוצעזרעּביא יד

 ;ןעגנוקרעמַאּב עשיטירק טימ !?ןואג
 10861610 ה 10950008 102-1.011/) 025 200-

 /סעט090װ6 5006126מ 465 /0514 41

 גמ 860 2011400/9860 200 52/0תװ00 14-

 ?רעווטנַא) 16ש6/ ?גט!19 06 52012 2

 ךיז רעטעּפש ,(4578111 ז"ז ,1906 ,ןעּפ
 | ןעגנושרָאפ טימ ןעמונרַאפ טּפיוהרעד-

 ידי רערעטלע רעד ןופ טיּבעג ןפיוא
 2רַא עטסקיטכיוו ןייז ; רוטַארעטיל רעש

 2ז/םטז1גת 1 6- :זיא טיּבעג םעד ףיוא טעּב

 0609 סז 106 1160ז60-(26זז020 אחצע4

 ץסופו0מ 01 106 168604 01 09 2/ןװעז

 =ײיט/ עירעס ,סוירַאנעװַא דרַאודע ג"פ)
 +ד אאאש ןײז ,1912  ,גיצּפיײל ,ַאינָאט
 :ַאּב םעד ןופ עּבַאגסױא עשיטירק--(2
 ןַאמָאר ןטמַארגעג ןשידיײ:טלַא ןטמיר
 ןופ דנורג ןפיוא ?ףיוה סוטרַא גיניקז
 סָאװ ,ןַאמָאר םעד ןופ ןדי:בתּכ ייווצ יד
 :ָאטש רעגרוּבמַאה רעד ןיא ךיז ןעניפעג
 עכעלטע ןופ ןוא ,קעטָאילּביּב רעשיט
 רעטסומ ןטױל ;ןּבַאגסױא עטקוחדעג
 יד ןענייז ןטסינַאמרעג בור סָאד ןופ
 פעג ךוּב ס -- ל ןיא ןטסקעט עשידיי
 :פירקסנערט רעשינײטַאל ַא ןיא טכַארּב
 טרעװ םעד קרַאטש טױענימ סָאװ ,עיצ
 :יפ רעשידײ רעד רַאפ טעּברַא ןייז ןופ
 :דנירג רעד זיא רעּבָא רַאפרעד ,עיגָאלָאל
 ַא ריפנײרַא רעכעלריפסיוא ןוא רעכעל
 עטכישעג רעד וצ רעייטשוצ יועקיטכיוו
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעטלַא רעד ןופ
 ןיא סעדנעגעל:סוטרַא לקיצ םעד טימ
 ךיז ןעמענרַאּפ ףוטַארעטיל רעשידיי רעד
 .נַאקַאּביטשינ ַאק :ןטעּברַא ענייז ךיוא
 ןופ חסונ*עזָארּפ רעשטייד:שידיי רעט
 ("ךוּב:ױדנַאלז ןיא) "עדעגעל:סוכרַא רעד

 :ָארּפװ עטכעלטנפערַאפ טיג ךָאנ יד ןוא
 ,"ףיוה:סוטרַאװ םעד ןופ עּבַאגסױא רעג
 טיּבעג ןפיוא ןטעּביא עקירעּביא ענייז
 א ססזזוגמ 114- :קיטסישידיי רעד ןופ
 ןוגח 82016 סת 106 2065 01 )גמ

 ?לטלַאּב ,א0046זמ 14080296 אס168 ןיא)
 9006 22121639 ;(221 ,3 ,1916 ,רָאמ
 ןא) 40 5'51021656816 5,, סטסמ 2068"
 ןסטזת2| 01 1:001ו98 206 (26ז02װ קתח1-
 ;(אוא .ּב ,1920 ,ַאנַאּברוא ,9
 א ן1ססז660-6261ע124 1212006256 0/ 6
 םססע 01 291061 01 {תס 111660108 ססםמועזצ
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 :די:בתכ ןיא :(אׁש11| ּב ,1010 ,ס)

 ךָאנ :ןעמעָאּפ ןוא רעדיל עשידיײ:טלַא
 ;?תולגמ שמח !;"רתסא ךוּבז ןופ חסונ ַא
 סָאד, ;"ךוּביאבּבא ;"ַאנעיװ ןוא זירַאּפח
 ךוֿב סָאד/װ ;"םילעוש ילשמע ,"ןשטנעּב
 ןיא עשו שרדמ ךוּב סָאד ןוא לאינד
 ,"עפַארטסנעגנולעּבינ רעד

 182 ,ז ,'ןעלּפַאטש, ,ךײרנײװ ,מ

 ."ןַאמָאר ןשידיײײטלַא ןגעוװ} ,קירע

 ) לאפר-לואש ױדנַאל
 =נעעג ,עיצילַאג ןיא .ּבעג (

 ןטימ טעטלוקַאפ ןשידירוי םעד טקיד
 עטסדנטיידַאּב יד ןופ רענייא .ר"ד לטיט

 ןיא ןטסילַאנָאיצַאנ:ןטַארקָאמעד עשידיי
 ןופ רעגנעהנָא ַא ,ךיירטסע ןשיגרוּבסּבַאה
 עטשרע עניײז ןיא םזינויצ ןשיטילָאּפ
 :קַאדער טייצ עסיוועג ַא רע טָאה ,ןטיײצ
 ןַאגרַא ןלַארטנעצ ןשיטסינויצ םעד טריט
 ?עטניא ייר ַא טכעלטנפערַאפ ,םוס 1
 סָאד א"צ ,שטייד ןיא ןטעּברַא עטנַאסער
 ףלזייר ,ט016ז ןט0130060 21010121164 ךוּב

 ןוא עיצילַאג- חרזמ ןופ ןעגנורעדליש
 םז טעלפמַאּפ ַא ,(1898 ןיוו) דנַאלסור
 ןגעק ?0סו6מעוטס 400 86106 1140314468

 ,"ןּביולג סוניּבר השמ ןופ ןקַאילָאּפז יד
 יד ןופ גנוריפפיוא יד טצימש רע ואוו
 הענכה רעיײז טימ סעקשַאמ רענַאיצילַאג
 יד ןגעקַא ריא טלעטש ןוא ץירּפ ןרַאפ
 :ָאיצַאנ יד ןופ קיטילַאּפ עקידנעטשּבלעז
 טעדנירגעג רע טָאה 1898 ,ןדיי עלַאנ
 ןופ ןסערעטניא יד רַאפ ןַאגרָאק םעד
 ססז "טפַאשרעטעּברַא רעשידיי רעד
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 טָאה סָאװ ,טפירשטייצ עשיטסינויצ
 ןשיװצ םזיניצ םעד טרידנַאגַאפָארּפ
 :ֵלַאְג ןופ ןזיײרק:רעטײּברַא עשידיי יד
 םזינויצ ןופ ןעעדיא יד קידנּבעגוצ ,עיצ
 ךיוא טָאה .רעטקַארַאכ ןשיטסילַאיצָאס ַא
 ,שיליוּפ ןיא קרעוװ עקינייא ןּבעגעגסױרַא
 ןופ רענייא .5100/7זװ רוׂשַארּב ַא א"צ

 טקַאמ

 רַאּפ רעּפמעק עטסקיטומ ןוא עטשרע יד
 ןיא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טכער יד
 | / ,ךיירטסע

 --1876 26/ז1/) רוטרַא רעגרעּבסדנַאל
 ר"ד ,ןילרעּב ןיא .ּבעג (

 רעקיטירק ,טסינַאמָאר רעשטייד ,ירוי
 =ַאמָאר עליפ ענייז ןופ ,גרוטַאמַארד ןוא
 :נילדנעצ ןטלַאהעגסיוא ןּבָאה סָאװ ,ןענ
 =ַאטװַא שידיי ףיוא זיא ,ןגָאלפיוא רעג
 ןעזייר .ז ןופ טצעזעגרעּביא טייהרעטריזיר
 רעד ןופ ןּבעל םעד סיוא ןַאמָאר רעד
 =שטייד ןיא עיזַאושזרוּב רענעמוקעגפיוא
 רענליוו םעד ןיא) "ןערענָאילימא דנַאל
 ךיז ,(1916 ,"סיינ עטצעלח טַאלּבגָאט
 ,שידיי טימ גנַאלנרָאי קידנריסערעטניא
 =רעּביא רעשטייד ןיא ןּבעגעגסױרַא ,ל טָאה
 --160/806 ֿפמזוסנששס116ז ג;ולמַאזַא גנוצעז
 ,(1912 ,גיצּפייל ,טלהָאװָאר טסנרע ג"פ)
 עטסנעש יד/--600660טט6װ סָאד ּב"מזַא
 :ליֵּב 18 טימ ,"ָאטעג םעד ןופ ןטכישעג
 ןוא (429 ז"ז ,1910) לגייפ .פ ןופ רעד
 045 עסו} 665 606110---לייט ןטייווצ סלַא

 :נעמולּב ,ס ןופ גנוקריווטימ רעטנוא)
 גרָאעג ג"פ ;יקצירָאּפ .ע .י ןוא לַאט
 6 1503 ז"ז ,1916 ,ןעננימ ,רעללימ

 =ולייצרעד ןופ עיגָאלָאטנַא ַא--(ןגָאלפױא
 ,ןּבעל ןשידיי םעד סיוא רעדליּב ןוא ןעג
 לקילג ןופ שידיי ןופ ןעגנוצעזרעּביא א"צ
 ןיא ;װעשַאילע רָאדיסיא ר"ד ןוא לימַאה
 ןופ קלָאפ םעד/ רעּביא ריפנײרַא םעד
 רעד ךיוא טרָא ןַא ,ל טעמדיװ ָאטעג

 ןוא רוטַארעטיל ןוא ךַאוּפש רעשידיי
 םעד רַאפ גנונעקרענָא ןייז סיוא טקירד
 ,לַאװק םענעטָאשרַאפ םעדז--"ןָאגרַאשזח
 ַא ןיא ךיז ןסקַאװעצ וצ וצ:טגָאז סָאװ
 רעד רַאפ ,"םָארטש ןכייר רעשל ןיא
 =לָעו ;ליטס ןשידיי ןופ טייקכעלגעווַאּב
 םֹוש ןייק ןיא טינ ןכיילג ןייק טָאה רעכ
 5ניא רעפיט רעד רַאפ ,ךַארּפש רערעדנַא
 ?עגמוא רעד רַאפ .,שידיי ןופ טעטימיט
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 ןופ קרעװ יד ןופ טייקידעּבעל רערעייה

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 .1925 ,101.4 סרענשריק

 -- 187. ,ע .י ןַאמסדנַאל
 קיטעט .עטיל רעד ןיא .ּבעג ( |

 :רַאפ טָאה ,ןַאדנָאל ןיא רענָאיסימ סלַא
 ײר עצנַאגַא טצעזעגרעּביא ןוא טסַאּפ
 ןוא שִיערּבעה ןיא קרעװ עשירענָאיסימ
 :עג ןּבעגעגסױרַא ןענייז סָאװ ,שידיי ןיא
 תודעש טפַאשלעזעג רעד ךרוד ןרָאװ
 .פושי תודלוּתח :יװ ,ןָאדנַאל ,"לארשי
 :וקז ;(261-.אאא1 ז"ז ,1907) "חישמה
 - -"ןתמא יהשדח תירּב) זיא רעדָא ירוא ימ

 טרעמרַאפ ןוא ןעזעגכרוד ,ידוהי שיא ןופ

 : ז"ז ,1913 עגַאלפױא עט:2) ,ל,עיי ןופ

 ?סירּכ ַא ןופ ךערּפשעג א ,הולא דוסח ;(42
 רעד ןעגעװ רענַאדעמחַאמ ַא טימ ןעט
 יּביצרַא סוינָאטנַא ןופ---יטייקגינייא-יירד
 ,1911) רימָאטישז ןוא ןילָאװ ןופ ףָאש
 טרַאקורד סלַא ןּבעגעגנָא שלַאפ ,16 ויז
 ,הארו אּבש ;(ןָאדנָאל תמאּב ; רימָאטישז
 :גרעּב רעד ןופ גנורהעלקרע עצרוק ַא
 ?פיױא עטייווצ ,ידוהי שיא ןופ--ײטגידערּפ
 ןופ טרעמר+פ ןוא טעּברַאעגרעּביא עגַאל

 :כיִל קחצי יר ברהח ;(62 ז"ז ,1915) ,ל
 ס'לארשי, } (48 ז"ז ,1915) "ל"ז ןייטשנעט

 "םימיה תירחאק יד ןוא "םינמזה:ןיּבז
 טרַאװנעגעג ס'לארשי רעּביא וּתעּב רבד ַא
 שאר ןאראּב דוד ןופ / ןטפגוקוצ דנֹוא
 :ילגנייא רעד סיוא ,לארשי תודע הרבחה
 ?רַאפ עט2) "טצטעזרעּביא ךַארּפש רעש
 ;(67 דז"ז ,1916 עגַאלפױא עטרעסעּב

 ןיא ןעטלַאהעג השרד ַא .םנח תאנש;
 יא .ק רָאטסַאּפ ןופ "לארשיל תודע;א
 :עג תומישר ךָאנ טקורדעג .רעגרעּבנייש

 רעטס26 ,עגַאלפיוא עט7) "לעי ןופ טכַאמ

 ךיז טָאה ,(32 ו"ז ,1920 ,טנויוט רעטס31 זיּב
 רעד ןיא 1906 טניז טקילײטַאּב ךיוא
 ,"םע תירּב טפירשטַאנָאמ רעשירענָאיסימ

 רעד -- קיזייא-דוד גרעּבס(עודנַאל
 ןּב םהרבא ןופ ןיז 6 יד ןופ רעטסגנִיי
 בורק ַא ןעוועג ,(1831--1756) ,ל לאיחי
 ַא ,ןָאזניװעל רעּביקחצי ןופ רבח ַא ןוא
 רע טָאה ,רענעקכַארּפש ַא ןוא ליּכשמ
 ןעגנוטייצ עשִיערּבעה ןיא טכעלטנפערַאּפ
 ,ןגַארפ עשיגָאלָאליפ ןגעװ ןעלקיטרַא
 הרעהװ -- 46 ,1865 "ץילמה? ןיא א"צ
 ןופ גנומַאטשּפָא רעד ןגעוו --- "תיגולוליפ
 ךעּבענ יו ,רעטרעװ עשידיי עקינייא
 .ַא"א

 ןוא רעבָאלטָאג .ב .א, ,ןיקדירפ .א ן4 ,9

 ,214 .ז ,"עכָאּפע ןייז

 (1918 1/ -- 1886) .װ ןַאמטסַאל
 ,דנַאלסור ןיא לטעטש ןיילק ַא ןיא .ּבעג
 ךיז וואו ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג 1
 1906 ,גנודליּב רענײמעגלַא טימ ןעגעגּפָא
 ,עקירעמַא ןייק טסנידרעטילימ ןופ קעװַא
 :עטַאמ ןטילעג ליפ רעייז טָאה רע ואוו
 ןרָאװעג קנַארק 1908 ןזיא רע זיּב ,לעיר
 טָאה רע ןוא ,טסעּפ רעסייוו רעד ףיוא
 ןיא טכַארּברַאפ טוט ןזיּב רָאי עכעלטע
 זיא רעדיל ענייז ןופ ,סעלעשוזדנַא:סָאל
 רעד ןיא ןעועג טקורדעג סנייא רָאנ
 ןייז ךָאנ ,1910 "טפַאשלעזעג רעיירפ;
 גנולמַאזרעדיל עניילק ַא סיױרַא זיא טיוט
 5ַאזוצ) "סעיזַאטנַאפ ןוא ןעמיורטק ט"א
 ןייז ןופ ןּבעגעגסױרַא ןוא ןּבילקעגנעמ
 יַאיּב רעצרוק ןוא דליּב ןייז טימ ,יורפ
 ןופ -- (54 ז"ז ,סעלעשודנַא:סָאל ,עיפַארג
 ,טרעוו ןשירעלטסניק ןּפַאנק רָאג ַא

 -- (* 1887 רעּב ןיּפַאל
 יַאקלָאװ ייּב ףרָאד ַא ןיא .ּבעג (

 =בושי עפיקּת ייּב ,טנגעג רענדָארג ,קסיוו
 טָאה ,רָאי 6 ןעוועג זיא םיא זַא .סעקינ
 ןייק טרעדנַאװעגסױא עילימַאפ עצנַאג יד
 ?מוא ןסיורג ַא ּבילוצ רעּבָא ,עניטנעגרַא

 ?רַאפ טזומעג םורַא רָאי ריפ ןיא קילג

? 1888 )* 
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 ?עגמורַא ךָאנרעד ןוא עניטנעגרַא ןזָאל
 ןוא עיסעלָאּפ ,עיצילַאג רעּביא טרעדנַאװ
 ןעמוק קידנענעק טינ גנַאל ,עטיל רעדיוו
 ןָא רָאי 13 ןופ טָאה .ל .המוקּת ןייק וצ
 טּבעלעג טינ ןיוש
 ןרעטלע יד יב
 טכַארּברַאפ ןוא
 ענעדיישרַאפ ןיא
 עניילק ןוא עסיורג
 ?סור ןופ טעטש
 1903 ,טניז ,דנַאל
 :רַאפ רע טָאה
 רעדיל טכעלטנפע
 ןוא ּב"מז ןוא ןטפירשטייצ ענעדיײשרַאפ ןיא
 גנולמַאז ַא ןּבעגעגסױרַא ענליוו ןיא 8
 ידי ג"פ) יןעגעוו עגיטעמוא? ט"א ייז ןופ
 ףיוא ןגיוצעו טָאה סָאװ ,(ענליוו ,"טלעוו
 :עטיל יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד םיא
 :עמַא ןייק קעװַא 1909 .ןזיירק עשירַאר

 :נָאַא ןעמונעג א"צ טָאה רע ואוו ,עקיר

 עיינ סָאד, סיקסװָאלטישז ר"ד ןיא לייט
 טָאה עשרַאװ .מ טימ ןעמַאװצ ."ןעּבעל
 "עירָאטקיװײ סנוסמַאה טצעזעגרעּביא רע
 ַא ןופ ןעּבעל סָאד? סװעיערדנַא .ל ןוא
 =רַא ןיק קעװַא רעדיוו 1911 ."ןעשנעמ

 ,רָאי עכעלטע טכַארּברַאפ ואוו ,עניטנעג
 ןרַאפ הביבס ַא טרָאד ןפַאש טוװרּפעג
 =קירוצ ךיז ןַאד .טרָאװ ןשידיי ןטסנרע

 :רַאפ ןרָאי עטצעל יד .י"נ ןייק טרעקעג
 וש/ ,יןעטפירשא ּב"מז ןיא טכעלטנפע
 ןיא ןוא רעדיל עשיריל ײרַא ,שוו ,צז
 יד ןופ שור ןיא; ןעמעָאּפ יד ווו 3
 טעמדיוועג) "רעטָאפ רעד, ןוא "ןסָאג
 יו ,(עשרַאװ השמ ןופ קנעדנָא םעד
 רעטמיורטעגסיוא רעד וצ/ ייסע ןַא ךיוא
 סױרַא טערט רע ואוו ,"טייקכעלנעזרעּפ
 :ידיי רעיינ רעד ןופ ץנעדנעט רעד ןגעק
 :ַאטורּב ןרעדליש וצ רוטַארעטיל רעש
 טּפַארק עיור יד ,טײקיטשרָאדטולּב ,טעטיל
 -רעּביא ליפ רעייז טָאה .טקניטסניא ןופ

 =רַאפ ןוא רעטכיד עשיסור ןופ טצעזעג
 ט"א ייז ןופ עיגָאלָאטנַאַא טכעלטנפע
 ,י"נ ,"טייצ:יינפ ג"פ) "קיריל עשיסורח
9, | 

 ,ןעבעל עײנ סָאד, ןיא ,יקסווָאלטישז .ח ר"ד

 ב"מז ןיא ,"רעלַאמ ַא טעָאּפ א, ,.ס .י 011 0
 ,} ,?רוטַארעטיל

 ףלָאװ = באו (םלעהליוו) יקצַאל
 ןיא וועיק ןיא .ּבעג ( 1881)
 .םָארגָאּפ ןקידרעװקנעד םעד ןופ גָאט
 =ןקַאּב ואוו ,עגיר ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד
 ' עכעלדנירג ַא ןעמ

 ;לֵא ןֹוא עשידיי
 ,גנודליּב עניימעג

 יו ןקידנע ןכָאנ
 2וטש ,לושלטימ
 רעגיר ןיא טריד
 , םוקינכעטילָאּפ

 -יטילַאּפ ַא רַאפ
 ?ערטסױרַא רעש

 ֹו ימיו דרארשו*/ טדדוד דוד
 עק קעשקיר

6 

 סי צ
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 ןוא ןרָאװעג ןסָאלשעגסױא 1901 גנוט
 ַא טליּפשעג ֹואװ ,דנַאלטױא ןייק קעװַא

 רעשידיי רעד ןשיװצ עלָאר ענעעזעגנָא
 .י טימ ןעמַאװצ ,טנגוי רעקידנרידוטש
 ?נירג יד ןופ ןעוועג א"א ןיקרימ ,עדלָאג
 :ָאס-שיטסינויצ טניקריס ןמחנ ןופ רעד
 ?רעּב ןיא "תורחח עּפורג רעשיטסילַאיצ
 =עלמוא טעּברַאעג 03--1902 םויַא ,ןיל

 ןַאד ךיז טָאה'ס ואוו ,קסניווד ןיא לַאג
 =ורג עטשרע יד ןופ ענייא טריזינַאגרָא
 ַא טַאהעג ,ןטסילַאיצַאט?ןטסינויצ סעּפ
 ןופ דילגטימ םעד ףיוא העּפשה עסיורג
 =ַאּב ךיז ןַאד ,רעגינ לאומש עּפורג רעד
 רעד ןופ גנודנירג רעד ןיא טקילײט
 ףיא ףיוא ןוא "עינעדשזָארזָאװח עּפורג
 1903 רעּבָאטקָא) ץנערעפנָאק רעטשרע
 ?ַאירָאטירעט םעד ןטערטרַאפ (וועיק ןיא
 ןעועג רעטעּפש ,טקנוּפדנַאטש ןשיטסיל
 ןָאלָאעדיא ןוא רעדנירג יד ןופ רענייא
 רעשיטסילַאיצָאס : שיטסיניצ רעד ןופ
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 ?נָאק-סגנודנירג ריא ףיוא ,(ס"ס) ײטרַאּפ
 רַאורּבעפ -- 1904 רעּבמעצעד) ץנערעפ
 וק"צ ןיא ןרָאװעג טלייוועגסיא (5
 טימ טריטסערַא ןטוועג טייצ עצרוק ַא
 רעד ןופ רעמענלײטנָא עקירעּביא יד
 ,ענליו ןייק ץעװַא ןַאד ,ץנערעּפנַאק
 רעשירַארעטיל רעד ןעװעג זיאס ואוו
 ?ײטַאּב ךיז ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעטנעצ
 ?רעּב ּפ'א ןענַאגרָא עריא ןיא טקיל

 ?ַאיצַאס רעטרַאגטוטש ןפױא ,ידלָאט
 גלָאפרע טימ 1907 סערגנָאק ןשיטסיל
 :ויּב ןלַאנַאיצַאנרעטניא ןרַאפ טקידייטרַאפ
 ,םֹוילַאירָאטירעט ןשירַאטעלָארּפ םעד ָאר
 ַא ןופ רילגטימ סלַא י"נ טכוזַאּב 8
 ןגעװו עיסימָאק רעשיטסילַאירָאטירעט
 1909 ,עיצַארגימע רעשידיי ןופ םינינע
 ןרעמונ רָאּפ ַא ןּבעגעגסױרַא ןיוװ ןיא

 עשידוי סָאדװ ןַאגרָא:ײטרַאּפ םעד ןופ
 ךיוא רָאי םענעגייא םעד ןיא ,"דנַאליײרפ
 יד טימ ןעמַאװצ טריטסערַא ןעוועג
 ;רַאּפ רעד ןופ רעמענלײטנָא עקירעּביא
 רעטעּפש .עגיר ןיא ץנערעפנַאק:ייט
 ןעוװעג ,ּב"טּפ ןיא בור סָאד טּבעלעג
 שַאזינַאגרָא יד טימ ןדנוּברַאפ טּפיוהרעד
 תעשּב ,עיצַארגימע רעשידיי רַאפ סעיצ
 "טרָאװ ןיא טעּברַאעג המחלמ-טלעוו רעד
 רעד ךָאנ .א"א קסנימ ,ןַאזַאק ,ּב"טּפ ןיא
 טימ ןעמַאזוצ רע טָאה עיצולָאװער-ץרעמ
 :רעשט לאינד ,ףיטש םוחנ ,ןיקיָארפע .י
 :סקלָאפ עשידיי יד טעדנירגעג װָאכינ
 ןרָאװעג זיא רע רעכלעו ןופ ,ײטרַאּפ
 :טנַא סרעדנוזַאּב ,רעריפ יד ןופ רענייא
 עכעלטפַאשלעזעג עוויסנעטניא ַא טלקיוו
 2עציו ןעוװעג ,עניַארקוא ןיא טעּברַא

 :ַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ רעציזרָאפ
 ?כָאנ טייצ עצרוק ַא .,גנולמַאזרַאפ רעל
 רַאפ רעטסינימ רעטשרע רעד יװ םעד
 .מ ר"ד ,עניַארקוא ןיא םיגינע עשידיי
 :נָא 1918 ּבײהנָא ךיז טָאװ ,ּברַאפרעּבליז
 :יבימ םעד טָאה ,עיסימעד ןיא ןּבעגעג

 רעד טימ .ל ןעמונרַאפ ןטסָאּפ:רעטס
 ,ןעײטרַאּפ עשידיי עקניל יד ןופ עציטש
 ,שינערעקרעּביא?הכולמ רעד ךָאנ רעּבָא
 :טעהז סיקסרדַאּפָארָאקס ןופ טייצ רעד ןיא
 ,טרינָאיסימעד ךיוא רע טָאה ,"טּפַאשנַאמ
 רעטערטרַאפ ןייק קידנזָאלרעּביא טינ
 ?ליגדנע רעד זיּב ,ךָאנ טייצ עסיוועג ַא)

 :יניֿמ ןשידיי ןופ עיצַאדיװקיל רעקיט
 לעגרעג .1 ןּבילּברַאפ זיא ,םוירעטס

 טנעמַאטרַאּפעד םעד ןופ רָאטקעריד סלַא

 .טייצ רענעי וצ ,(םינינע ענײמעגלַא רַאפ
 ןעמַאזוצ וועיק ןיא טריזינַאגרָא .ל טָאה
 "ג"פ-סקלָאפײ םעד ןיקסניּבוד סחנּפ טימ
 ,ירעגעלרַאפ ןופ םַארגָארּפ רעטיירּב ַא טימ
 *וצ רעּבָא זיא עכלעוו ,טייקיטעט רעש

 טינ עניַארקוא ןיא ןשינעעשעג יד ּביל
 טָאה רע ןֹוא ,ןרָאװעג טכעלקריװרַאפ
 ןײק 1920 ןגָארטעגרעּבירַא ג"פ םעד
 םעד טימ םיא ןדנוּברַאפ ןוא ןילרעּב
 :ידיי סלַא ג"פ?ןייטשלוא ןשטייד ןסיורג
 טָאה ,"גַאלרַאפ:ללּכז ג"א גנולײטּפָא עש
 ןופ ןעיצקירוצ טזומעג דלַאּב רעּבָא ךיז
 יל זיא רעטעּפש .גנומענרעטנוא רעד
 ןעמַאוצ ןרָאטַאיציניא יד ןופ ןעװעג

 ןיקיָארפע .י ןוא ןיקצָאמ ןָאעל טימ
 :עפנַאקספליה?טלעווק רעשידיי רעד ןופ

 טעדנירגעג ךיז טָאה עכלעװ ,"ץנער
 עשידיי 60 ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא
 טסוגװַא דַאּבסלרַאק ןיא סעיצַאזינַאגרָא
 ?טימ סלַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא ,1
 סרעדנוזַאּב ,עוויטוקעזקע רעד ןופ דילג
 :רַאפ) "טקערידגימעא ןיא קיטעט ןעוועג
 ןיא .,(דנַאּברַאפ  עיצַארגימע רעטקיניײא
 עיצַאזינַאגרַא רעד ןופ ןסערעטניא יד
 טייצ ערעגנעל ַא טכַארּברַאפ 24 --- 3
 עיסימָאק ַא טימ 1925 ,א"א ילישט ןיא
 ןופ םינינע רַאפ עגיל;רעקלעפ רעד ןופ
 טכוזַאּב לָאמ ןטייוצ םוצ עיצַארגימע
 ףיױא טכוזַאּב ןַאד ,עקירעמַא : םורד

 ןטַארעפער טימ ןטערטעגפיוא ןוא ןלױפ
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 יד ןגעוו-- ענליוו ,ןילּבול ,עשרַאװ ןיא
 רעד רַאפ גנוגעװַאּב רעד ןופ ןּפַאטע
 טיּבעג םעד ףיוא) עיצַאּפיצנַאמע רעשידיי
 סיורג ַא טיירגעגוצ ןוא טעּברַאעג ליפ
 רעד ןופ עיצַאדיוװקיל רעד ךָאנ ,(קרעװ

 (1925 ףוס) ץנערעפנָאקספליה = טלעוו
 ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא ןילרעּב טזָאלרַאפ
 םעד ןופ רָאטקַאדער זיא רע ואוו ,עגיר
 -- ,"קלָאפ סָאדח טַאלּבגָאט ןקידנריזינויצ
 טייקיטעט עשיטסיצילּבוּפ ןייז ןּבױהעגנָא
 עּפורג:"תורחח רעד ןופ ןַאגרָא םעד ןיא
 :ַאּב רעטעּפש ךיז רע טָאה ,"ןומה רעד
 רעד .ןופ ןּבַאגסױא עלַא ןיא טקילײט
 :ַאטעלָארּפ רעשידיי רעדע יו ,ײטרַאּפ:ס"ס
 :טנָאיצַאלימיסַא ידד א"צ) 1905 ,"רעיר
 =עּברַא רעשידיי רעד ןוא עיגָאלַאעדיא
 ימעװ א"צ) "געוו רעײנ רעדש ,("רעט
 2ונ ןיא ,"םזילַאירָאטירעט ןוא עיצַארג
 ,"געוו רעזנואק ,"טרָאװ סָאדװ ,(25 רעמ

 1908 טניז ,א"א .1908 "להַארטש רעד;
 ךיוא ,"דניירפ? ןיא ךיוא טעּברַאעגטימ
 (0916ז161011506 1/0616װ- רעניוו יד ןיא

 ,א"א /900111  גאסגס  ןא2110021-2611ט

 רעשירַארעטיל ןייז ןיא- ןדנוּברַאפ גנע
 רעד טימ דָאירעּפ ןטשרע ןופ טייקיטעט

 םעד ןופ ןעגנומיטש יד ןוא עיגָאלָאעדיא
 רעּבָא ,םזילַאירָאטירעט ןשירַאטעלָארּפ

 :עג טימ ,םזיטַאמגָאד:ײטרױַאּפ ןופ טייוו

 ?נַאמָאר:לַאנָאיצַאנ םוצ ןעגנוגיינ עסיוו

 :טנעמַארעּפמעט ענייז ןיא רע טָאה ,םזיט

 2רַא ענעּבירשעג שיטסירָאּפַא ןוא לופ

 ףךֹוּבִע ,"טסייג ןוא עירעטַאמ;א יוו) ןטעּב

 עג ("סעגיּביא ןוא סעכילטייצ; ,"םזיד

 :ָאיצַאנ ןשידי םעד ןסַאפוצפיוא טכוז

 םעד :ןסולָאּפ ייווצ ענייז ןשיווצ םזילַאנ

 ?ער רעשידיי רעד ּוצ דנוּבוצ ןשיטסימ

 ַא וצ דנוּבוצ ןלַאער םעד ןוא עיגיל
 ;םוא ליפ סרעדנוזַאּב ,דנַאל שידיי
 =ָאס ענייז ןיא רע טָאה טײקמַאזקרעמ
 טעמדיוװעג ןטעּברַא עשיפָאסָאליפ:לַאיצ

 ןיא טערט

 ?נעט:טּפיוה ייווצ יד ןשיוװצ ּפמַאק םעד

 :ער רעד--ןּבעל ןשידיי םעד ןיא ןצנעד
 עז) רעכעלטלעוו ןוא רעשינּבר:זעיגיל
 ?כיֵלטלעו ןוא תומלועא לקיטרַא ןייז
 11 ,1914 "טלעוו רעשידוי רעדז ןיא "טייק
 לע ,רעגינ .ש ןופ רעפטנע םעד ןוא
 ?נַאמָאר םעד ןגעק סױרַא טערט רעכ
 :ַארּפ יד ןעלדנַאהַאּב ןיא ס--ל םזיט
 .(עינָאמעגעה רעשינּבר רעד ןופ םעלּב
 יד ןיפ רענײא ןעװעג ךיױא זיא רע
 ןופ סערעטניא םעד ןקעװו וצ עטשרע
 יד רַאפ טייקכעלטנפע רעשידיי רעד
 :ַארגימע רעשידיי רעד ןופ ןעמעלּבָארּפ
 :ַארּפ:סגנורעדנַאװ םעד טכַארטַאּב ,עיצ
 וצ לטימ ןטסקיטכיו םעד רַאּפ סעצ
 טפנוקוצ עלַאנָאיצַאנ עטנוזעג ַא ןפַאש
 יװַאד:שטיװַָאװל .ד טימ ןעמַאזוצ ןוא
 וצ עעדיא יד טרידנַאגַאּפָארּפ שטיװָאד
 ףיוא עיצַארגימע עשידיי יד ןריזינַאגרָא
 :טטּבלעז רעשיטַארקָאמעד ןופ תודוסי יד
 ןשידיי ןכעלטלטװלַא םעד ןופ ןוא ףליה
 ןטעּברַא ענייז עז) סערגנַאק:עיצַארגימע
 :עדז ,"םזילַאירָאטירעט ןוא עיצַארגימע;
 ?קיטילָאּפ = טנָאיצַארגימע עשיטַארקָאמ

 ידי רעּביא ןּבירשעג ךיוא טָאה .(א"א
 ןיא ןעמעלּבָארּפ:טסנוק ןוא-רוטלוק עש
 -רעכיּבש ,"ךָאװ ידש ,"טלעוו רעשידייא
 ,י"ג ,"גָאטש ,עשרַאװ ןוא וועיק ,"טלעוו
 *ערייא:סָאנעוּב רעד ןיא טּפיוהרעד ןוא
 עירעס ַא א"צ ,"גנוטייצ רעשידיאק רעס
 םיבושי עשידיי יד רעּביא ןעלקיטרַא
 ןרָא עטצעל יד .עקירעמַא:םורד ןיא
 רעד וצ טרעטנעענרעד ךיז רע טָאה
 ?רַאפ ןוא םזינויצ םעד ןופ עיגָאלָאעדיא

 םעד ײטרַאּפסקלָאפ רעד
 ענייז ןופ גנולמַאז ַא ,םזיניטסעלַאּפָארּפ
 ט"א סױרַא זיא ןטעּברַא עשיטסיצילּבוּפ
 טָאה ,(1918 ,ג"פ רעוועיקא) "טסייג-דרעז

 :ַעפװ רושָארּב ַא :ןּבעגעגסױרַא ךיוא
 "עעדיא-הכולמ יד ןוא םזילַארעד
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 / ,(22 ז"ז ,1918 ,וועיק ,"ג"פ:סקלָאפ )
 ןופ גנוּבײרשַאּב ַא -- "ןיקינעד תרזגח
 -וא ןיא ןעגנוּבעלרעּביא עשיגַארט יד
 ןופ טּפַאשרעװה רעד רעטנוא עניַארק
 :יליוויירפצ רערענָאיצולַאװעררטנָאק רעד
 ןיא גנורעדנאוונייא יד/ ;ײמרַא "רעק
 "עקירעמַא:םורד ןיא םיבושי עשידיי יד
 ,1926 ,ןילרעּב ,"טקערידגימעז ג"פ)

 2ןתנ טצעזעגרעביא ךיוא טָאה ,(48 ז"ז
 קינָארכ עשירָאטסיה סרעװָאנַאה עטנ
 :רַאפ) "הלוצמ ןויז ח"ּת תורזג יד ןופ
 ,"גנוטייצ רעשידיא רעדח ןיא טכעלטנפע

 ,עגיר ,"קלָאפ סָאדװ ןוא ,סערייא:סָאנעוּב
6), 

 , גיכעריװעלט,,  1922, ,יקסנישטשעל בקעי

 ) --1887) השמ סקַאל
 רעד ןיא "דיי ַאק ּפ'א לײטנַא ַא ןעמונעג
 ,"רעקעוו רעדח גנוטייצ רעשיטסילַאיצַאס
 =ַאגרָא ,1920 טשערַאקֹוּב ןוא ,1915 סָאי
 ?רַאפ ןיא ןקעטָאילּביּב עשידיי טריזינ
 :ַאלוּפָאּפ ,עינעמור ןופ טעטש ענעדייש
 עשידיי יד ןעגנוועלרָאפ ךרוד טריזיד
 ,רעייטשרָאפ עריא ןוא רוטַארעטיל

 -- 1872 לאינד-רועילא ןָאפקַאל
 טָאה .ענװָאק ןיא .ּכעג (192 17/א
 :ליּב ענײמעגלַא ןוא עשידיי ַא ןעמוקַאּב
 ןזיװעגסױורַא זייודניק ךָאנ ןוא גנוד
 טייצ עסיוועג ַא .ןטייקיעפ עשירַארעטיל
 :יל ןייַז ."דנוב/ םוצ טנעָאנ ןעגַאטשעג
 טימ ןּבױהעגנָא טיקיטעט עשירַארעט
 :ַאל ןַאד פ"א ןעגנולייצרעד ןוא ןציקס
 רעשיטסיניצ רעניו רעד ןיא רַאז
 טָאה רע ,1900 ,"טלעוו יד טפירשנכָאװ
 ,שיסור ןוא שיערּבעה ןיא ןּבירשעג ךייא
 ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא 3
 ענעדיישרַאפ ןיא טעּברַאעגטימ ואוו
 1908 טניז ,ןלַאנושז ןוא ןעגנוטייצ

 ןיא רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג
 ןעגרָאמא ןיא רעטעּפש ,"טײהרַאװח רעד

 ןיא ,"רענַאקירעמַאא ןוא "לַאנרושז
 "דגיירפז רעװעשרַאװ ןיא טרידנַאּפסערַאק
 ?סגנוטייצ ןּבירשעג טָאה .,"טנייהח ןיא
 ןענַאמָאר ייר ַא טצעזעגרעּביא ,ןענַאמָאר
 ןעמַאזוצ .שיזיֹוצנַארפ ןוא שיסור ןופ
 גרָאעג טצעזעגרעּביא ןיקוויר .ּב טימ
 דנַאנידרעפא עיפַארגָאנַאמ סעסעדנַארּב
 ,(1921 ,י"נ ,לעזיימ סקַאמ ג"פ) "לַאסַאל
 =ליּבעג ןוא עטסטסנרע יד ןופ רענייא
 רע טָאה ,ןטסילַאנרושז עשידיי עטסטעד
 =רַא עשיטסילַאנרושז ענעדײשרַאפ ץוחַא
 :ליטרַא ליפ רעייז ךיוא ןּבירשעג ןטעּב
 ןוא רוטַארעטיל;טלעװ רעד רעּביא ןעל
 סנעזייר .א ןיא א"צ ,רעיײטשרָאפ עריא
 :ץּברַא ןופ-"דניירפא ,"דנַאל עיינ סָאדװ
 ןגעו א"צ) "טפנוקוצ/ ,גניר:רעט
 םעד ןגעוו ,{ ,1920 -- טָאילע שזדרָאשוד
 ףסוי רעטכיד ןשידיי:שירַאגניא ןטמירעֿב
 ןופ טייצ עטצעל יד .(ש ,1922 ,שיק
 רַאטקַאדערטימ ןעוועג רע זיא ןּבעל ןייז
 ןעיורפא םעד ןופ רעטעּברַאטימ:טּפױה ןוא
 רעדע ּב"מז םעד ןופ ןוא "לַאנרושז
 רַאפ ךוּב-רהָאי ַא / ךַאנַאמלַא רעשידיא
 ,סעיצַאמרַאפניא ענײמעגלַא ןוא עשידיא
 ןופ טריגַאדער ,קיטסיטַאטס ןוא קינָארכ
 ,(288 ן"ז ,1922 י"ג) "יקסרימ רָאטקיװ

 עיצקַאדער רעד ןופ סיפָא ןיא ןּברָאטשעג

 רעד ןוא ,רַארָאנָאה ןענַאמ קידנעמוק

 :ײֵׁשַאַּב ,ןליטש םעד ןופ טיוט רעקיזָאד
 :עטשטפירש םענעגיוצעגקירוצ ,םענעד

 ןיא רעצ ןפיט ַא ןפורעגסױרַא טָאה רעל
 :לעוװ ןשיוצ ,ןגעלָאק ענייז ןופ ןזיירק יד
 ,טכַאעג ןוא טּבילַאּב ןעוועג זיא רע עכ

 ,6 ,1923 ,"טפנוקוצ, ןיא ןגָאלָארקעג עצרוק

 ,אא"א 1923 ,"טלעװירעכיּב ,

 --.1887 2ה/ ש) לרעּב רעקָאל
 ,ץעווירק ףרָאד ןיא .ּבעג (

 ןייז + .עיצילַאג?חרומ ,ויירק רעלסינַאטס
 ַא ןעוועג זיא ,רענטַאש בקעי ,רעטָאפ
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 :כָאט ַא--רעטומ יד ,רערעל רעשִיערּבעה
 :יבדרמ 'ר דיסח ןוא ןדנל םעד ןופ רעט
 ןיא טנרעלעג רָאי 14 זיִּב .רעקָאל שריה
 יד ךיא טכװַאּב ,שרדמ:תיּב ןוא רדח
 ןסַאלק 3 עטשרע
 ?ןָארַאּב רעד ןופ
 ףיוא) לוש:שריה
 =ַאז ןיא (שיליופ
 1908 ,עניװטָאל
 ?ייד יד טקידנעעג
 ןיא עיזַאנמיגעשט
 :יװָאקוּב ,טערעס
 =י םעד ןוא ,ענ
 :ינוא ןשטייד ןופ טעטלוקַאפ ןשידיר
 ןעוועג ,ץיװָאנרעשט ןיא טעטיסרעװ
 ?גריּב ןתנ ר"ד ןופ העּפשה רעד רעטנוא
 םזילַאנָאיצַאנ:תולג ןגעו ןעעדיא סמיוּב
 טייקיטעט עשיטסילַאנרושז ,םוישידיי ןוא

 =ינויִצ-ילעוּפ םעד ןיא 1902 ןּבױהעגנָא
 -מעל ןיא "רעטייּברַא ןעשידויא ןשיטס
 טפירשטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער ,גרעּב
 :טימ ,הקספה רעצרוק ַא טימ 1
 רעד ןופ עוויטוקעזקע רעד ןופ דילג
 םעד ןיא לײטנָא ַא ןעמונעג ,ײטרַאּפ
 עימָאנָאטװַא רעשידיי רעד רַאפ ּפמַאק
 ךיז המחלמ רעד תעשּב ,עיצילַאג ןיא
 "רעפּפמעק ןעשידיא! ןיא טקילײטַאּב
 סרעּבוּב ןיא ,"ג ןופ "טײהרַאװפ ןוא
 טכעלטנפערַאּפ א"צ ואו) תםסז 0

 צג ענײמעגלַא ידײ :ןטעּברַא ערעסערג

 ?טסָא יד ןוא עיצַאלימיסַא רעד ןופ ןצעז
 :עװַאּב:רעטעּברַא עשידיי ידי 1916 ,"ןדיי
 ןרָאװעג 1916 ּבײהנָא ,א"א (1920 ,"גנוג
 צ"ּפ ָארויּב:סדנַאּברַאפ םעד ןופ דילגטימ
 :ץגסױרַא יד ןופ רענייא ןוא גַאה ןיא
 :ַאק:רעטײברַא רעשידוי* רעד ןופ רעּב

 ןופ רעטערטרַאּפ סלַא ."ץנעדנַאּפסער

 יד ןיא טקילײטַאּב ךיז צ"ּפ דנַאּברַאפ
 :נָאק עשיטסילַאיצָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא
 ןרעּב ,1917 םלָאהקָאטש ןיא ןצנערעפ

 .1921 ןיֹוו ןוא 1919 םַאױרעטסמַא ןוא
 :װַא ,דנַאּברַאפ ןופ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ
 ,לגילפ ןטכער ןיא ןּבילּבעג ,1920 שסוג
 ןיא ָארויּב:סדנַאּברַאפ םענופ רַאטערקעס
 לארשי:ץרא ,ענליוו ,ןליוּפ טכוזַאּב ,,ןיוו
 ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןסערעטניא יד ןיא
 יד ןופ רענײא זיא רע רעכלעוו ןופ
 -יא עפֹורג רעד ֹוצ קידנרעהעג ,רעריפ
 עייטיזָאּפַא ךױא טָאה עכלעװ ,רער
 ןיא .ךַארּפש רעשידי רעד וצ גנולעטשר

 ןוא עװקסָאמײ :ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב

 =יִלעֹוּפ ָארויּב:סדנַאּברַאפ ןופ ג"פ) "םזינויצ

 ידי רושָארּב ןייז .(1921 ןיוו ,ןויצ
 פא ןרַאפ 1917 זיא ?עיצילַאג ןיא ןדיי
 רעד ןופ ןרָאװעג טריקסיפנָאק ןקורד

 .עשרַאװ ןיא רוזנעצ רעשטייד

 --1885 רדא ו"כ) ,ז רעּברָאל
 ןייז .וועשטידרַאּב ןיא .ּבעג (

 עגנוי יד ןיא טָאה ,רחוס ַא ,רו?טָאפ
 ,"ירבעהי ,"ןונבלהײ ןיא ןּבירשעג ןרָאי

 "רשבמ לוקח ןוא "לוקה? ,"הריפצה?
 -ליִּב עכעלטלעוו ןוא עשידיי ַא ןעמוקַאּב
 =ינויִצ רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,גנוד

 ,"דנוּב? ןיא ךָאנרעד ,גנוגעװַאּב רעשיטס
 ןיא טכעלטנפערַאפ לקיטױַא ןטשרע םעד

 ןיק טרעדנַאװעגסױא 1905 ,"הפוצהי
 ןיא טעּברַאעגטימ 15--1913 ,עקירעמַא
 =ווילק רעד ןיא 18--1915 ,"סטרעוװרָאפ,

 1921 טניז ,"טלעוו רעשידיא? רעדנעל

 ,"סטרעוורָאפ, ןופ רעטעּברַאטימ רעדיוו
 =עֹפ ,ןעלקיטרַאטײל טכעלטנפערַאפ ואוו
 .א ,ןַאמּבײרש .א ּפ"א ךיוא ,ןענַאטעיל
 ,רָאטקיװ .י ןוא רעװעשטידרַאּב

 (1925-1889 /עװ) דרַאנרעּב סיאול

 ףיק שימ רועילא ןופ םינָאדוועסּפ

 :דָארג ,םינָאלס ןּבעל ףרָאד ַא ןיא .ּבעג

 עטסָארּפ ןופ עילימַאּפ ַא ןיא ,טנגעג רענ

 רעד ןיא טנרעלעג ,סעקינבושי עמורפ

 ךיא ,רערעל עטַאװירּפ ייּב ךיוא ,הבישי



 6 סיאול | : 65

 *וצ .לושרעקרעװטנַאה רעמינָאלס רעד

 רערענָאיצולָאװער רעד וצ ןענַאטשעג

 :סּבלעז ןיא לײטנָא ַא ןעמונעג ,גנוגעוװַאּב

 ;סעדָא ןיא םָארגָאּפ םעד תעשּב ץוש

 ?ָארעט ַא ּבילוצ
 ,טקַא ןשיטסיר
 :עגרָאפ זיא סָאװ

 יָאלט ןיא ןעמוק
 ןעגנואווצעג ,םינ

 ?סור ןזַאלרַאפ וצ
 ּבײהנָא ןוא דנַאל
 ןעמוקעג 6
 ,עקירעמַא ןייק

 *לגנִיי ךָאנ--- .רעצעז סלַא טעּברַאעג ואוו

 ןוא שִיערּבעה ןיא םיריש ןּבירשעג זייוו

 טכעלטנפערַאפ דיל עטשרע סָאד ,שידיי

 ?28ג0 לַאנרושז םעד ןיא שילגנע ןיא

 ןיא .1919 לירּפַא ,גנילק ףסוי ןופ ר"א

 וצ ןּבױהעגנָא ךיוא רָאי םענעגייא םעד

 :עפװ ןיא ,רעדיל עשידיי ענייז ןקורד

 ?עיזעָאּפי טפירשטַאנָאמ רעד "רעד

 ןיא טּפױהרעד ןוא ןַאמלעדוג ןופ ר"א

 :יטקעּפסָארטניא רעד ןופ ןּכַאגסױא יד

 רָאא ןופ "ךיז ןיאק עּפורג רעשיטסיוו

 רענייא ןעוועג ךיוא עכלעוו ןופ ,0

 רעדיל עקינייא ,ןרָאטקַאדער יד ןופ

 "יש יא .פז רעד ןיא טכעלטנפערַאפ ךיוא

 :רעּביא רעדיל עשידיי עטקורדעג עלַא

 טינ רעּבָא ,שיערּבעה ףיוא טצעזעג

 ןענייז יז ןופ עקינייא ,טכעלטנפערַאפ

 =עזרעּביא רעשיליוּפ ןיא ןענישרע ךיוא

 יט ַא טימ ,טסײג רעקיורמוא ַא ,גנוצ

 :כעלרעגריּבנילק רעד וצ האנש רעפ

 דניק ַא ןופ טעטיוװיַאנ רעד טימ ,טייק

 :רעלטסניק ַא ןופ טייקיליפנייפ רעד ןוא

 רעּביא טלגָאװעגמורַא רע טָאה ,רוטַאנ

 רעּבָא טגעלפ ,עקירעמַא ןופ טעטש יד

 רעדח ,י"נ ןייק ןעמוקקירוצ קידנעטש

 :נײּפ ןוא טכַאמ רעזָאידנַארג ןופ טָאטש
 קנַארק זיא רע זיּב ,"טײקמַאזנייא רעלוט

 עסיװעג ַא ,טכוזדניווש ףיוא ןרָאװעג

 ַאנַאס ַא ןיא ןטלַאהעגפױא ןיז טײצ

 ןּברָאטשעג ןוא ָאדַארָאלָאק ןיא םוירָאט

 ןופ טלַאטשנַא ַא ןיא עינרָאפילַאק ןיא

 .ןָאינוי רעשיפַארגָאּפיט רעד

 ,"דנאלנוז  ןופ טפעהילבוי ,יקסלעּב ,י המלש

 .1925 ,סעלעשזדנַאיסָאל

 ( 1918 --186.) ןַאמָאר םיאול
 רעשידיי רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא

 ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאּב רעשיטסיכרַאנַא

 ןופ טרעדנַאװעגסױא טָאה רע ןיהואוו

 יד ,ןרָאי רעק80 יד ןטימניא דנַאלסור

 :ןטנַארגימע ךס ַא יװ ױזַא ,טייצ עטשרע
 =עג ,רעיינלדמעה ַא ןעוועג ,ןטנעגילעטניא

 *ַאזינַאגרָא עלַאקידַאר עטשרע יד וצ טרעה

 עּפורג רעשיטסיכרַאנַא רעד--יינ ןיא סעיצ

 =ורח ג"ַא םעד ןוא "טייהיירפ ןופ ןרענָאיּפ;

 :ייא ןעוועג ,"ןייארַאפ ןוויסערגָארּפ ןשיס

 יד יב רענדער עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענ

 =סקיטכיוו רעייז ןוא ןטסיכרַאנַא עשידיי

 ןופ רעגנעהנָא ַא ,רעוט עשיטקַארּפ רעט

 עדנַאגַאּפָארּפ) עיצקַא רערענָאיצולָאװער

 ,ד"ס יד ןגעק ּפמַאק ַא טריפעג ,(טַאט ןופ

 יד ףוס ןטערטעגפיוא ףרַאש סרעדנוזַאּב

 רעד טימ ןַאד יד ןגעק ןרָאי רעקיס

 =ייארַאפ/ עטעדנירגעג ר"ס יד ןופ ףליה

 טוּורּפעג ,"ןטפַאשקרעװעג עשידיי עטקינ
 ןלַארטנעצ ןשיטסיכרַאנַא ַא ןריזינַאגרָא

 סָאד ,סנָאינוי עשידיי יד ןופ דנַאּברַאפ

 וצ טינ ןוא ,ןעגנולעג טינ רעּבָא זיא

 יד ףױא העּפשה יד ןצנַאגניא ןרילרַאפ

 =ױַאנַא יד ןופ ,רע טָאה ,רעטעברַא עשידיי

 לײטנָא ןטסקיטעט םעד ןעמונעג ,ןטסיכ

 טפָא טכַאמעג ,גנוגעויַאּב-ןָאינוי רעד ןיא
 ערעדנַא ןיא תועיסג עלענָאיצַאטיגַא
 ןיא טעדנירגעג 1891 יַאמ ןיא ,טעטש
 =9פ עשידיײיא עשיטסיכרַאנַא ַא ָאגַאקיש

 ךיז זיא עכלעוו ,?טעּבױַא ןופ עיצַארעד

 :עצ םֹורַא םישדח עכעלטע ןיא רעּבָא
 זיא עירָאעט עשיטסיכרַאנַא יד ; ןלַאפ
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 דנַאנַארעדיװ ןסיורג וצ ַא ןיא ןענַאטשעג
 :יטסילָאנרושז ןייז -- ,םוינָאינוי םעד טימ
 יד טימ ןדנוּברַאפ ןיא טיקיטעט עש
 ןענַאגרָא עשיטסיכרַאנַא עשידיי עטשרע
 ךילגטימ ןעוועג זיא רע .עקירעמַא ןיא
 ןופ עיגעלַאק רעלענַאיצקַאדער רעד ןופ
 ןוא ,ַאפּפַאי ,י ןופ ר"א ײטײהרַאװ} רעד

 עכעלטע ןיא ןיא טפירשטייצ יד זַא
 =עװש עלעיצנַאניפ ּבילוצ םֹורֵא םישדח
 :ורג יד טָאה ,ןעגנַאגעגרעטנוא ןטייקיִר
 ?עגפיונוצ (1889 לטינ) "ןרענַאיּפ/ עּפ
 2רַא עשידיי עלַא ןופ ץנערעפנָאק ַא ןפור

 עקירעמַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא = רעטעּב
 :רַא עשַיײטרַאּפמוא ןַא ןבעגסױרַא ןגעוו
 ןטַארקָאמעד:לַאיצָאס ןופ גנוטייצ:רעטעּב
 ןטסקעז ןפיוא רעּבָא ,ןטסיכרַאנַא ןוא
 רעשירָאטסיה רעקיזָאד רעד ןופ גָאט
 :לַאּפש ַא וצ ןעמוקעג זיא "ןָאשנעװנַאק;
 ןּבָאה ד"ס יד ,ןעײטרַאּפ עדייּב ןופ גנוט
 ץנערעפנָאק רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז
 =י יד ןעגנַאגעגטימ ןענייז ייז טימ ןוא
 ןטלַאהעגּפָא ןנָאה םידדצ עדייב .סנָאינ
 טָאה דצ ףעדעי ןוא ,ןצנערעפנַאק ייווצ
 :יצ ענעגייא ןַא ןּבעגוצסױרַא ןסָאלשַאּב
 ?גנוטייצ רעטייּברא ידח--ד"ס יד :גנוט
 פיליפ ןֹופ ר"א 1890 ?ןןן--מ"נ רעט 1)

 ןופ טכַארּבעגּפָארַא לעיצעּפס ,ץנַארק
 סעּפורג עשיטסיכרַאנַא יד ןוא (ןָאדנַאל
 עכלעוו ,ןענייארַאפסגנודליּב יד טימ

 ַא -- "ןשקָאל עװערַאּפפ ןפורעג טָאהימ
 ט"א גנוטייצ עשיײטרַאּפמוא עכעלטנכעוו
 ללוי טניז) "עמיטש רעטייברא עיירפ - יד;

 סלַא .ל -- ןרָאטקַאדער ייווצ טימ (0
 שטיוורוה קיזייא:קחצי ןוא ןשיטסיכרַאנַא
 עצרוק ַא) ןשיטַארקַאמעדלַאיצָאס סלַא
 ?קַאדער רעשיטסיכרַאנַא רעד יא טייצ
 זיא רע רעּבָא ,טדַאטשלעדע ןעוועג רָאט
 ןכַאװ ןעצ ןיא ;ןרָאװעג קנַארק ןכיגניא
 ןייז ןוא ןגיוצעגקירוצ .ל ךיז טָאה םורַא
 :עּפש ןוא ןָאסירעמ ןעמונרַאפ טָאה טרָא
 ןופ טַאטנעטַא םעד ךָאנ .(ץטַאק ,מ רעט

 ףיז .ל טָאה (* ןַאמקרעּב רעדנַאסקעלַא

 רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ
 יב קיטעט ןעוועג רָאי רַאּפ ַא ,,גנוגעװַאּב
 יד ןזָאלרַאפ ןצנַאגניא ןַאד ,ד"ס יד
 :ילָאּפז ַא ןרָאװעג ןוא גנוגעװַאּב?רעטעּברַא

 ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ ײןעשיט
 .דרָאמטסּבלעז טימ טקידנעעג .ָאגַאקיש ןיא

 רעשידיא רעד ןופ עטכישעג ידק ,ןיגרֹוּב
 ,"רהָאי 40, ןײטשנײװ .ּב ן"גנוגעװעּב רעטײּברַא

 .121--117 ז"ז

 -- 1872) קיזייא-קחצי יקצעּבול
 ,ּבוג רעקסנימ ,ץערוט ןיא ,ּבעגה (1
 ןיהואוו ,ײדָארָאה ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד
 ?רעּבירַא ןענייז ,םירחוס ,ןרעטלע ענייז
 סלַא ןיוש ,ןרָאפעג
 ןזיװעגסױרַא דניק
 ?ָפ ענעטלעז
 רַאיֿפ וצ ןוא ןטייק
 ,ארמג טנעקעג
 ןסיו םעד ןָא
 ןרעטלע יד ןופ
 ןייק ןרָאפעגקעװַא
 ןופ ןוא קסנימ
 .הבישי רעד ןיא ןישזָאלָאװ ןייק טרָאד

 יד ןופ דילגטימ ַא ,ןַאמקרעּב רעדנַאסקעלַא (*

 יָאל םעד תעשּב טָאה ,"טייװיירפ ןופ ןרענָאיּפ,

 "מַאה ןיא קירבַאפ:ילָאטש סינענרַאק ףיוא טּואק

 *קיירטש--ןענָאיּפש) "סנָאטרעקניּפ , 300 ןעװ ,דעטס

 יד ףיוא תגירה ַא וצ טכארבעג ןנָאה (רעכערּב

 1892 23/ן} טריפעגסיוא ,רעטעברַא עקידנקיירטש

 ףּתֹוש סיגענרַאק ףיוא טַאטנעטַא םענעגנולעגמוא ַא

 ייֵאֹפ זיא ןוא קירפ ירנעה רָאטקערידײקירּבַאּפ ןוא

 זיא 1906 ;ןהסיפת רָאי 22 ףיוא ןרָאװעג טּפשמ

 עסיֹורג 8 טליּפשעג ןוא ןיָאװעג טײרּפַאּב רע

 1919 .גנוגעװַאב רעטיטסיכרַאנַא רעד ןיא עלָאר

 *עגסױרַא ןאמדלָאג עמע טימ ןעמאווצ רע זיא

 ,ךנַאלסורנטַאר ןײק עקירעמא .ןופ ןרָאװעג טקיש
 יָארּפ ןופ רוטַאטקיד רעד ןופ ןדירפוצמוא רעּבָא

 ןיק ןענַאמדלָאג טימ קעװַא רע זיא ,טַאיראטעל

 יעג ךיז ןּבָאה ןעלקיטרַא ענייז + ,עּפָאריײא .ברעמ

 ,סע רעד ןיא גנוצעזרעּביא רעשידיי ןיא טקורד
 טצעזעגרעּביא ךױא יא שידײ ףױא ?ש .א

 ,דנַאלסורגטַאר רעביא ךוּב ןייז
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 ,לטעטשנריוּבעג ןייז טכוזַאּב רַאי 13 וצ
 רעסיז ןייז טימ םלוע םעד טשַאררעּביא
 טימ ןוא דומע םייּב רענװַאד סלַא םיטש
 עכלעװ ,השרד:רסומ רעקידרעייפ ןייז
 רָאי 15 זיּב .העש 4 טרעידעג טָאה

 וצ ,ןזח=רעדנַאװ ַא ךָאנרעד ,קינרסומ ַא
 ,לדיײמ ַא טימ טַאהעג הנותח רָאי 6
 :קעלעטניא ןוא םיא ןופ רעטלע ךסַא
 רעצרוק ַא ןיא ;רעקירעדינ ליפ לעוט
 עכלעוו ,יורפ ןייז טזָאלרַאפ םורַא טייצ
 רָאי 17 וצ ןוז ַא ןריוּבעג םיא טָאה
 -גָאק יד טכֹוזַאּב ,עילַאטיא ןייק קעװַא

 טקידנעעג ןוא ןַאלימ ןיא עירָאטַאװרעס
 .ליַאדעמ רענעדלָאג ַא טימ רָאי 19 וצ יז
 :ללימ ןיא ענליוו ןיא טנידעג רעטעּפש
 טּבעלעג ,דנַאלסױא ןייק ןפָאלטנַא ,רעט
 רע ואוו ,עיצילַאג ןיא טייצ עסיוועג ַא
 ןיארַאפ ןופ רַאטערקעס ןעװעג זיא
 :רַאטימ רעקידנעטש ןוא "ןייצ תבהאז
 רָאי 30 וצ .(?) "דיגמה? ןופ רעטעּב
 ןיא רָאסעפָארּפ-גנַאזעג סלַא ןדַאלעגניא
 ןיא עירָאטַאװרעסנַאק רעשיניורק רעד
 רָאי ּבלַאה ַא ןיא רעּבָא ,טשעּפַאדוּב
 טײקשידיי ןייז ּבילוצ טזומעג יז םורַא
 ,ןיװ ןיק ןרָאפעגקירוצ ןוא ןזָאלרַאפ
 ַא טימ טַאהעג הנותח טָאה רע ואוװ
 ןעוועג ,ןיניירּב ןבואר ןופ רעטסעווש
 =ַאניס-טּפיוה רעניװ רעד ןיא טנעגיריד
 ךיז ,עידוטס-גנַאזעג ַא טריפעגנָא ,עגָאג
 ענעדיישרַאפ ןיא פ"א ךיוא טקילײטַאּב

 ?טייצ עשטייד ןוא עשידיי ,עשִיערּבעה
 א"צ) ןעגנולייצרעד ןּבירשעג ,ןטפירש
 ,("חלשהפ ןיא "אטחהח ןַאמָאר ןסיורג ַא
 ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ןוא עשיטירק
 סעמעט עשיטסיניצ ףיֹוא טּפיוהרעד

 :ץּפָא ןייז טכַאמעג ֹוּתעשּב טָאה םשור ַא)
 "חלשהו ןיא ױדרָאנ סקַאמ וצ ווירּב רענ

 המחלמ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ,8
 ענייז ,?טנייהת ןיא א"צ טרידנַאּפסערַאק
 סױרַא זיא "םזינויצ זיא סָאו רושָארּב ַא

 רעד ןופ ךָארּבסױא ןכָאנ .ןָאדנַאל ןיא
 ,טיונ סיורג ןיא טּבעלעג המחלמ:-טלעוו
 =ריִּב רעשיסור סלַא ןייטשוצסיוא טַאהעג
 רעד ןופ סעיסערּפער עטסרעווש יד רעג
 ןטָאּברַאפ םיא טָאה עכלעוו ,ײצילָאּפ
 =עלטנפע ןוא עשיטסילַאנרושז עדיווטעי
 ןעמונעג ךיז רע טָאה ,טייקיטעט עכ
 ַא ןרָאװעג ךיג רָאג ,לדנַאה םֹוצ
 ןופ ףוס םייב ןוא רעלכומש רעסיורג
 ןסיורג ַא רַאפ טנכערעג ךיז המחלמ רעד
 :ַאלוקעסעטולַאװ יד תעּב ,רענָאילימ
 טרעטערגרַאפ רעמ ךָאנ רע טָאה סעיצ
 הדירי רעד ּבילוצ רעּבָא ,תורישע ןייז
 רע טָאה ןיורק רעשיכייוטסע רעד ןופ
 טינ ידּכ ןוא ,ןגעמרַאפ ןייז ןריולרַאפ
 ךיז ,טָארקנַאּב רַאפ ןרעוו וצ טרעלקרעד
 .טפיג ךרוד ןלעל סָאד ןעמונעג

 -- 1894) קַאזיא (ץיװָאקַאי) ָאדול
 ,עינעמור ,סָאי ןיא .ּבעג (

 =רושז רעשידיי:שינעמור ןוא רעשינעמור

 שינעמור ףיוא טצעזעגרעּביא .טסילַאנ
 םכילע:םולש ןופ ןעגנולייצרעד ייר ַא
 ןופ גָאלרַאפ ןיא ןּבעגעגסיױרַא לייט םוצ)
 ,(202ח101/62 גנוטייצ רעשיטסינויצ רעד

 ,יקס--גַא ,ש ןופ "קוּביד םעד;

 --1895 28װװ) ןבואר גיוודול
 רעוועיק ,ץעװָאּפיל ןיא .ּבעג (

 ןעוועג זיא ,.ל ןוהא ,רעטָאפ ןייז .ּבוג
 .לדנַאהשיפ רַאפ ןכייט ןופ רָאטַאדנערַאא

 10--1907 ךַאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג

 :סיוא ,וועיק ןיא לוש סיקסדָארב ןיא
 :גיואוו .ּבילוצ ?סעוװַאלּבָא קידנעייטש
 :עמַא ןיק ןעמוקעג רָאי 15 וצ .טכער

 ?סקלָאפַא טכוזַאּב םישדח עכעלטע ,עקיר
 םיא ףיוא טָאה עכלעװ ,י'נ ןיא לוש
 ,טעּברַאעג ןַאד ,םשור ןרעווש ַא טכַאמעג
 ײּב טּבעלעג ,טרעדנַאװעג ,טלדנַאהעג

 ,ַאנָאירַא טַאטש-ברעמ ןיא ןרעטלע יד
 1915 טניז .עינרָאפילַאק ןיא ךָאנועד |
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 "יא .ש .פװ ןיא רעדיל טכעלטנפערַאפ
 :פמעק ןעשידיא? ,"קלָאפ עשידיא סָאד
 ,"גָאטג ,"טייהרַאװש ,?טפגוקוצח ,""ועפ

 רענייא .א"א "טרָאװ סָאדא ,?ּבױהנָאז
 ןופ רעייטשרָאפ עטסנעעזעגנָא יד ןופ
 ,ןטסױװיטקעפסָארטנַא עשידיי עּפורג רעד
 ןיא לײטנָא ןטנעָאנ ַא ןעמונעג טָאה
 :יִל ץֹוחַא ואוו ,"ךיז ןיא ןַאגרָא רעיז
 טסעפינַאמ ַא ךיוא טכעלטנפערַאפ רעד
 ןופ ,(1922 רעמונ:רַאנימילערּפ םעד ןיא)
 ?"רעמוז רענַאידניאש רעדיל לקיצ ןייז
 ןרָאװעג טצעזעגרעּביא עקינייא ןענייז
 .ןיקריס עירַאמ ןופ שילגנע ףיוא

 --1866 ןוושח) םהרבא לָאּפיװרול
 ?ָאװ ,ליהיווז ןיא .ּבעג (1921 ןסינ ה"כ
 סחיתמ ךיז טָאה סָאװ ,החּפשמ ַא ןיא ,,יל

 ךלמילא יר ,ץערָאק סחנּפ 'ר טימ ןעוועג

 רעד .עדנַאל לאקזחי 'ר ,רעילָאּפָארטסָא
 םיא טָאה ,דיסח רעגנערטש ַא ,רעטָאפ

 ,גניצרעד עלענָאיצידַארט ַא ןּבעגעג
 ןילַא ,ןיּבר םוצ ןעמענטימ םיא טגעלפ
 .ל זיא רָאי 16 וצ .טנרעלעג םיא טימ
 העּפשה רעד רעטנוא ןעמוקעג יוליע רעד

 ןיא טנעיילעג הבנגּב ,הלּכשה רעד ןופ

 ןּבעגעגּפָא ךיז ,םינוציח םירפס זילק

 תוסרוקיּפַא ַאזַא רַאפ ןוא גנודליּב טימ

 =עּפש .תופידר ערעווש ןענַאטשעגסױא
 ?סיוא ךיז ,ןוא רעטילימ ןיא טנידעג רעט

 טרָאד ןופ ,סעדָא ןייק קעװַא ,טנידעג
 עקיטלָאמעד יד ּבילוצ רעּבָא -- י'א ןייק
 רעשיקרעט רעד ןופ תורזג :רָאפנײרַא

 ,םירצמ ןיא ןקעטש ןּבילּבעג גנוריגער
 ,רעטעּברַאצרַאװש סלַא טעּברַאעג רעווש

 ַאּפ ןיק קעװַא םורַא רָאי ּבלַאה ַא ןיא
 ךעלדנירג רָאי ייווצ ןופ ןשמ ןיא ,זיר

 ,ךַארּפש עשיזיוצנַארפ יד טנרעלעגסיוא

 ,ענָאּברָאס רעד ןיא סעיצקעל טרעהעג

 :טפירש ןופ ןזיירק יד ןיא ןעמוקעגנײרַא

 ןּבױהעגנָא ןַאד ,עטנרעלעג ןוא רעלעטש
 םיבּתכמװ עגייז "ץילמה? ןיא ןּביירש וצ

 טוכייצעגסיוא ךיז ןּבָאה סָאװ ,"זירַאּפמ
 ינַארֹפ ןטיול ,ליטס ןטכיײל רעייז טימ
 רעלענָאיצידַארט רעד ןָא ,רעטסומ ןשיזיוצ
 עשיערּבעה עקיטלָאמעד יד ןופ הצילמ
 ַא טכַאמעג םיא| ןוא ,רעלעטשטפירש
 .רעזעל עשיערּבעה יד יינ ןעמָאנ ןסיורג
 ַא ןי"א ןיא םישדח 4 טכַארּבַאפ 7
 ןוא םזינויצ ןוֿפ רעגנעהנָא רעקידרעייפ
 2רע עלַא ןיא טקילײטַאּב ךיז ,סזִיערּבעה
 ?ירַאלוּפָאּפ ,ןסערגנָאק עשיטסינויצ עטש
 רעד ןיא ךיוא עעדיא עשיטסינויצ יד טריז
 עג ,16זקפ ןיא ,עסערּפ רעשיויוצנַארפ
 עסערּפ רעשיערּבכעה רעד ןיא ןּבירש
 םעד סיוא ןכַאז עשיטסירטעלעּב ךיוא
 תעשּכ ,עּפָאריײא-ברעמ ןיא ןּבעל ןשידיי
 סלַא ןדַאלעגנייא סעצָארּפ:סופיירד םעד
 ס02600808 ןופ טנעדנַאּפסערַאק רעזירַאּפ
 -ַאּב עטנעַאנ ןיא ןענַאטשעג ,תתחסצסאמ

 ,ןרַאסופיירד יד ןופ רעריפ יד טימ ןעגנויצ
 :קַאדער סלַא עשרַאװ ןייק ןפורעג 2
 ענייז קנַאד ַא ןוא "הפוצהק ןופ רָאט

 טסילַאגרושז סלַא ןטייקיעפ עדנצנעלג
 =ייא טכעַא ןיא גנוטייצ יד טלדנַאװרַאפ

 ?טימ סלַא ןגיוצעגוצ ,טַאלּבגָאט שיעּפָאר

 ןוא עשיערּבעה עטסעּב יד רעטעּברַא
 ץרפ ,.ל .י א'יצ ,רעלעטשטפירש עשידיי

 :שחמ:לעּב ,(ןענָאטעילעפ עכעלטגכעוו)

 ,ןעזייר .א ,(ןטכיזרעּביא עשיטירק) תוב
 ַא רַאּפ טכַאמעג ןכלעוו) גרעּבמָאנ .ד .ה
 ןעוו ,םורַא רָאי ַא ןיא ,א"א (טסיצילּבוּפ

 טָאה עכלעוו ,גנוטייצ רעד ןופ עגַאל יד
 עטכישעג רעד ןיא עלָאד ַאזַא טליּפשעג
 ךיז טָאה ,עסערּפ רעשיערּבעה רעד ןופ
 טזָאלרַאפ .ל טָאה ,ןעלקַאװ ןּביױהעגנָא
 טרָאד ,ּב"טּפ ןייק קעװַא ,עיצקַאדער יד
 א"צ ,"דגיירפק ןיא טענרַאעגטימ ךיוא
 ידי ןעלקיטרַא עירעס ַא טכעלטנפערַאפ
 גָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד תעשּב ןעדוי

 196 ,142 ,"דניירפח םוצ עגַאלייּב) "עיצול

 סעיּפַארגָאנָאמ שיסור ןיא טסַאפרַאפ ,(וו"א |
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 ,רַאזַאל רַאנרעּב ,עימערק ףלָאדַא ןגעוו
 שיערבעה ףיוא טצעזעגרעּביא ,לצרעה

 ,"הלודגה יּתפרצה הכּפהמהז סָאגרַאק
 םייחרזמה םימעה תודלוּתז סָארעּפסַאמ
 ןבירשעג ,(טקידנערַאפ טינ) "םיינומדקה
 ןטצעל ןיא ,יאנידמ פ"א "חלשה; ןיא
 ?רַא רעסיורג ַא) ה"סרת "ףסאיחא חול;
 ךיז 1908 ,וװ"זַאא (ןעלצרעה ןגעוו לקיט
 סלַא הנויח ןגיוצעג ,ופי ןיא טצעזַאב
 ?עגסגנורעכיזרַאפ רעלעזַאּב ַא ןופ טנעגַא
 לעֹוּפהװ ןיא טעּברַאעגטימ ,טפַאשלעז
 :ָאיצקַאדער ןעוועג רעטעּפש ,,"ריעצה
 :שדוח ןיא ,"ץראהק ןיא דילגטימ רעלענ
 טקילײטַאּב ךיז ,א"א "תדלומח לַאגרושז
 ןופ טעּברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא
 דעווח ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ,םושי םעיינ
 ןטירד ןפיוא ןּברַאטשעג .א"א ?ינמזה
 ,ופי ןיא םָארגָאּפ םעד ןופ גָאט

 'םיפ בקעי ןט"ל ,"חלשהפ ןיא ,ןעּפ ,א ,ש

 ןיא ,גרעּבדלָאג ,א ;א'י ,"הפוקּתה , ןיא ,ןַאמ

 ,1921 יַאמ ,"טנייהא

 1890 םֹורַא) םירפא רעטיול
 :עיק ,וועשטידרַאּב ןיא ,בעג ( |

 סיקסווָאלװַאּפ ןיא טנרעלעג .ּבוג רעװ
 ַא ןעװעג ואוו ,ענליוו ןיא לוש:לַאער
 :לַאנרושז ,סודיינ ּבייל ןופ רבח:לוש

 0486ס- ןיא ןּביױהעגנָא טייקיטעט עשיטס
 קיזומ ןגעוו ןּבירשעג ? 3288251// 0200'1

 ?ײטַאּב ךיז ךיוא ךָאנרעד ,רעטַאעט ןוא
 ,ןּבַאגסױא עשידיי רענליוו יד ןיא טקיל
 :געכָאװ רענליווש ,"ןעּפסָאנקא ה"מז יו
 עג ,ינסַאי .א פ"א ךיוא ,א"א "טַאלּב

 רעד תעשּב .ס"ט יד וצ טנעָאנ ןענַאטש
 .רעטקיטכעמלופַאּב סלַא המחלמ:טלעוו
 עיצקַאספליה יד טריפעג ?ָאּפָאקעיז ןופ
 ?סור-לַארטנעצ ןיא עזָאלמיײה יד רַאפ
 רעשידיי רעד ןיא קיטעט ןעוועג ,דנאל
 ?ביד םעד טימ ןעמַאזוצ ,גנוגעוװַאּב-לוש
 ןיא ןבעגעגסױרַא שיטיַאשורטלַאּב רעט
 רעשידיי רעד ןופ ךַאנַאמלַא ןַא עװקסָאמ

 ,?ליּפש:שורושחאז

 ײץרעמ רעד ךָאנ .שיסור ןיא רוטַארעטיל
 ,תוליהק עשידיייד טריזינַאגרָא עיצולָאװער
 ןעלקיטרַא ןּבירשעג וועיק ןיא רעטעּפש
 "עטקיניײארַאפא יד ןופ ןַאגרָא םעד ןיא
 ?סקלָאפ ןיא טעּברַאעג ,א"א "טייצ עייג ידח
 עיצקעס עשיטַאמַארד יד טריפעגנָא ,ג"פ
 .ב טריפעגפיוא ,עגיל=רוטלוק רעד ןופ
 1919 ,"ףסוי ןּב חישמ, עמַארד סנַאמייטש
 :שירָאטסיה רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג
 :יךיי רעד ןופ גנולײטּפָא רעשיטערָאעט
 :עט ןשיניַארקואלַא ןופ עיצקעס רעש
 רעד ןופ רעטלַאװרַאפ) טעטימָאק:רעטַא
 :עג ,(ןַאמגערּב .י ןעוועג זיא עיצקעס
 רעטַאעט ןשידיי ןופ טיּבעג ןפיוא טעּברַא
 רעסישוער סלַא 1925 קַאּב ןיא ךיוא
 רעטַאעט:הכולמ ןשידיי םעיינ םעד ןופ
 :רעדָאמ ַא ןיא טריפעגפיוא ווָאקרַאכ ןיא
 עכעלמיטסקלָאפ סָאד עיצַאזיליטס רענ

 -- 1881 זֹומּת 'ב) לקייח יקסנול
 ?ךָארג ,םינָאלס ןיא ,ּבעג (

 טָאה ,דמלמ ַא ,רעטָאפ ןייז .טנגעג רענ
 :ייֵל 'ר בר רעגרעּבסגיניק ןופ טמַאטשעג
 ןָא רָאי 4 ןופ .סדרּפהילעּב םעד עלעּב
 ישי יד ןיא ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג
 -וקעג ןַאד ,עדיל ןוא םינָאלס ןופ תֹוב
 רָאי ייווצ ייווצ ואוו ,ענליוו ןייק ןעמוק
 ,ויולק רעטלַא רעד ןיא ןעוועג שמשמ
 :ַארטש רעד ןופ רַאקעטָאילּביּב 1895 טניז
 טנעײלעג ענליוו ןיא .קעטָאילּביּב:ןוש
 *סינויצ ןיא טעּברַאעג ,ךעלכיּב?הלּכשה
 ,םידסח-תלימג טעדנירגעג ,תֹודוגַא עשיט
 1919 טניז ,ןזיולק יד ןיא ןענרעל םוצ תורבח
 :שירָאטסיה רעשידיי רעד ןופ רַאטערקעס
 --.עגליוו ןיא טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטע

 שדוק=ןֹושל ןיא םיריש ןּבירשעג טָאה
 .א ןופ "י"א חולח ןיא טקורדעג ייווצ)
 לרפס ַא ןּבעגעגסױרַא ,(1905 ,ץנול ,מ
 עצרוק ַא -- "לעצייוו יכדרמ 'ר תודלוּת;
 ןדייז םעד ,בר רעמינָאלס ןופ עיפַארגָאיּב
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 יד ןיא ,יורפ רענעּברָאטשרַאפ ס--ל ןופ
 :ַאש .צ ר"ד ןופ "רעכיּבלעמַאז רענליווי
 :ליווא לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאפ דַאּב
 ןיא ,"ףיוהלוש רעד ןוא ןזיולק רענ
 :נוה רעד; -- ןעזייר ,ז ןופ ר"א "סקנּפײ
 רעד ןיא ענליו ןיא תורקי ןוא רעג

 ןעמַאזוצ ןוא "עיצַאּפוקָא רעד ןופ טייצ
 ?טנַאקַאּב יד ןופ המישר ַא סעדיורּב ,י טימ
 .ענליוו ןיא ןטנַאּפוקָא יד ןופ ןעגנוכַאמ
 .לכיּב ןייז טכַאמעג טָאה טשור ןסיורג ַא
 =עג ןוא רעדליּב / ָאטעג רענליװ ןופח
 ?ןטײצ ערעווש ןיא ןּבירשעג ןטלַאטש
 :עטיל עשידיי יד ןופ ןייארַאפ ןופ ג"פ)
 ,1920 ,ענליוו ןיא ןטסילַאנרושז ןוא ןטַאר
 סָאד ; ןיביי .ה ןופ המדקה ַא טימ ,70 ז"ז
 אטיגהמל ט"א שיערּבעה ןיא ךיוא עבלעז

 ןיא ואוו ,(ג"פ ןּבלעז םעד ןיא--"יאנלוה
 ןכעלמיטסקלָאפ ַא ןופ ליטס ןוויטימירּפ ַא
 עססוג יד טרעדלישעג רעּביײרש-סקנּפ
 ?ליֹוו ןופ ,ףיוהלוש רענליוו ןופ ןשטנעמ
 רעשידיי רענליוו רעד ןופ ,םיליּכשמ רענ
 רעכעלקערש רעד ןֹופ ןָאפ ןפיוא סַאג
 :טנפערַאפ םעדצוחַא ,טײצ:עיצַאּפוקָא
 .א ןוא יקס--נַא ןגעו תונורכז טכעל
 ןיא ,"ןּבעלח סטילַאש ,מ ןיא) רעטייוו
 ןשיסקָאדָאטרָא ןיא ןוא ("גָאטז רענליוו
 --1925 ענליוו ,"טרָאװ סָאד; טַאלּבנכָאװ
 םעד ,ד"וסי ןגעװ ןעלקיטרַא עירעס ַא
 ,םדא:ייח ,לאומש 'ר בר רענליוו ןטצעל

 :ָאלס עלעזייא 'ר ,רעלָאװסָאּפ עלאּבא 'ר
 ?ַאגסיוא רערעדנוזַאּב ַא ןיא ,א"א רעמינ
 "ןואג רענליו ןגעװ סעדנעגעל* עּב
 ןעמונרַאפ ךיז .(24 ז"ז ,1925 .,ענליוו)

 :וִצ טימ ,טעּברַא רעשיפַארגָאילּביּב טימ
 :ַארטש רעד ןופ גָאלַאטַאק ַא ןלעטשפיונ
 יד טױל ּב"א רדס ןיא קעטָאילּביּב:ןוש
 יד ןופ ןעלטיט ןוא םירּבחמ 4,םינינע
 ןופ המישר ַא טלעטשעגפיונוצ ,םירפס
 קיד ,מ .א ןופ דיײיבחּכ ןוא ךעלכיּב יד
  רַאפ רעכיּב רעטנזיױוט טלמַאזעג ,(עז}

 =ביּבסטעטיסרעוינוא רעשיערּבעה רעד
 ןגוצסיוא טכַאמעג ,םילשורי ןיא קעטָאיל
 ,םירפס עטלַא סיוא ןטסקעט עשידיי ןופ
 טכעלטנפערַאפ עכלעוו ןֹופ ,א"א ת"וש
 =ידייש רעד ןיא) ל"ירהמ ןופ ןטסקעט יד
 ?רעסיא ןופ ןוא (1 .ּב /"עיגָאלַאליפ רעש
 =ןוקרעמנָא טימ "ךוּבױדנַאלװ ןיא) ןיל
 ךופ טלמַאזעג ,(ךיירנייו .מ ןופ ןעג

 ,סעדנעגעל רענליוו םירפס ןוא ןשטנעמ

 --1889) ,ל עדיא רעטסעווש ןייז--.א"א
 עטסיירטעג יד ןופ ענייא ,(1924/ 11
 ,לוש רעשידיי רעיינ רעד ןופ סנירערעל
 עכעלטּפַאשנסיװ=רעלוּפַאּפ ןּבירשעג טָאה
 :ַאּב ןיא סױרַא ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא
 ןגעוו ןעגנולייצרעדח : ןּבַאגסױא ערעדנוז
 ,(32 ז"ז ,,921 ,ענליוו) "ןשטנעמ עדליוו
 ןגעוו ןעלקיטרַא טימ / דָאירעט:זײא רעדח
 ןופ ןירעסַאפרַאפ רענעּברַאטשרַאפ רעד
 =רעדולּפ ,ג ןוא ןעזייר .ז ,ןָארטיצ .ל ,ש
 ,(32 ן"ז ,1925) ,ענליוו) "רעכַאמ

 ,ןילטײצ ללה 1920 "גָאט, ןיא ,רעּפעט .ק

 "ןַצ, ןיא ,רעגינ .ש 301 ,86 ,"טנעמָאמ , ןיא

 *גָאט, רענליוו ןיא ,יקסוװערָאמ ,א ;1920 ,"טפנוק

5, 

 (1915 -- 1885 םורַא) .ח ,י רענול
 ןייק ןעמוקעג .קָאטסילַאיּב םורַא ,ּבעג
 רעטנעָאנַא ןעוועג רע זיא ,עקירעמַא
 עיינ סַאד/ סנעזייר .א ןופ רעטעּברַאטימ
 רע ואוו ,?דנַאל
 :טנפערַאפ טָאה
 פא ,רעדיל טכעל
 - א'צ) ןעלקיט
 ןוא ןוסמַאה טונקח
 ןיא ,"ןעדוי יד
 :ןעצער ,(15 ,מונ
 קידגעייטש .סעיז
 רעד יצ טנעָאנ
 ךיוא ךיז ,גנוגעװַאּב:רעטעּברַא רעשידיי
 "טפנוקוצ ידק ,".ש .ַא .פצ ןיא טקילײטַאּב
 ןײק קעװַא טײהקנַארק ןייז ּבילוצ .א"א



 98 יקצול =- ץנול -- רענול 97

 ןופ רעגייא טרָאד ןעוועג ,עינרָאפילַאק

 עסערּפ רעשידי רעד ןופ ןרעינָאיּפ יד

 :נכָאװ םעד ןופ רעטעּברַאטימטּפיוה סלַא

 :דנַא;טָאל ןיא "סערגָארּפ רעדא טַאלּב

 ןּברָאטשעג זיא רע ואוו ,סעלעשז

 ה"כ װלסכ) השמ םהרבא .ץנול
 ןעמוקַאּב ,ענוװָאק ןיא .ּבעג (191,,.--+4

 סיוא ןוא גנויצרעד עזעיגילער גנערטש ַא

 ךיז לָאז לגנַיי ענעטָארעג סָאד ,ארומ
 םיא טָאה ,הלּכשה טימ ןקעטשנָא טינ
 ןיק טקישעגקעװַא 1869 רעטָאפ רעד
 ןיא טנרעלעג טָאה רע ואװ ,םילשורי
 רָאּפ ַא ןיא רעּבָא ,"םייח ץעא הבישי רעד
 ,ליּכשמ ַא רַאפ םש ַא ןעמוקַאּב םורַא רָאי
 ןוא הבישי ןופ ןרָאװעג ןסָאלשעגסױא
 טָאה םיאנק יד ןופ תופידר יד ּבילוצ
 טזומעג וליפא טייצ רעסיוועג ַא ףיוא רע
 טימ ןעמונרַאפ ךיז ,םילשורי ןזָאלרַאפ
 רעד ןיא ןעלקיטרַא טקורדעג ,יירערעל
 ;ביא ךיז רעטעּפש ,עסערּפ רעשִיערּבעה
 ןופ גנֹושרָאפסױא רעד טעמדיוװעג ןצנַאג
 ;ננעג ןוא טײהנועגנַאגרַאפ ריא ןיא י"א
 :טפַאשנסיװ ןייז קידנלעטשּפָא טינ ,טרַאװ
 זיא רע יװ ,םעדכַאנ ךיוא טעּברַא עכעל
 ןייז ץוחַא ,(1878 םורַא) ןרָאװעג דנילּב
 רע טָאה ,"םילשוריו ןויצ תוביתנח רפס
 ןגעגעגסױרַא ןרָאי ךס ַא ןֹופ ןשמ ןיא

 "םילשוריא ּב"מז יד ןוא "לארשי ץרא חול;
 טכעלטנפערַאפ רע טָאה שידיי ףיוא ,א"א

 ?סיוא ענייא / אניטסעלַאּפ ךרודע ךֹוּב ַא
 ירָאטסיה דנוא עשיפַארגָאעג עכילרהיפ
 אַאּפ ןעטפַאשטרַא רעללַא גנוּביירשעּב עש

 :בָאנ עטסעיינ יד ךָאנ סעלַא / סַאניטסעל
 ?עטגיא ערערהעמ טסּבענ / ןעגנושרָאפ

 "טינש?ץלָאה ןיא ןעגנודליּבּבַא עטנַאסער

 ,םילשורי ,רעסַאפרַאפ ןופ ג"פ ןוא קורד)
 עדעררָאפ רעד ןיא ,(21278 ז"ז ,ה"נרת
 :עג סָאװ ,לצנתמ ךיז רע ןיא ךֹוּב םוצ
 רעד רערעדרעפעב איד אוצ; קידגרעה
 ּפָא ךיז רע טיג ,"עכַארּפש עשיאיידּבעה

 11 .ּב ןָאקיסקעל

 :ָאגרַאשז ןייא ןופ גנוסַאפרעפ רעד טימקץ

 :לֵא ןיא ןעוו תעשּב לייוו ,"קרעװ סעשינ

 ןעגנוּבײרשַאּב ָאד ןעגייז ןכַארּפש עט
 =נָאגרַאשז רעד ןיא רונק זיא ,י"א ןופ
 ןָאפ להָאצ רעד להָאװּבַא ,עכַארּפש רעש
 6 ףיֹוא ךיז טפיולעּב רעכערּכש ערהיא
 סעגיצנייא ןיק טצעי ןיּב זיא ,ןַאילימ
 ןעזעיד רעּביא ןרָאװעג טסַאפרעפ ךוּב
 עגילייה רעזנואע ןוא ,"דנַאטשנעגעג

 רהיא ףיוא ןייז לחומ דחיו עכַארּפש
 :ייה רעזנוא ןָאפ דובּכ םעד ןיגעוו דובּכ
 ?ָארגַא םעד טימ ןעמַאזוצ ,?דנַאל עגיל
 ןויצל:ןושאר ןיא שטיװָאריאמ השנמ סםָאנ
 ?עגסױרַא ךױא טייצ רענעי וצ ,ל טָאה
 ?בעה ןיא לַאנרושז ןקירָאילטרעפ ַא ןּבעג
 2ֵאק רעד --.רּכאה" ט"א שידיי ןוא שיער
 ,טפעה ַא זײז 80 ֹוצ ,ײטסינָאל

 ןוקיסקל }2 ,089 {186---184 ןזײז ןורּכז רפס

 ,יֵנֹויִצ

 ) -- 1893 14/ש) .א יקצול
 5למיד ןיא .ּבעג .רעקוצ ןרהא ןופ ס"ּפ

 ?יסח ַא ןיא ,ןילָאװ ,קצול ןּבעל ,עקווָאד
 ?ָגפ ןייז ,רעלדנעה ןופ החּפשמ רעשיד
 ַא ,באו:יבצ ,רעט
 זיא ,רעטלַאהכוּב
 ילֵא ןַא ןעוועג

 2עג ,ךיסח רעק
 ןיגבר ןופ ןטלַאה
 ,דיירסיוא ןטימ
 שטנעמ רעד זַא
 סעפע ןּבָאה ףרַאד
 00000806002 ןיא טלַאהניא ןַא

 טַאהעג ביל ,רדח ןיא .טגרעלעג ,ןּבעל
 סָאד יו ,ןענױעל ןופ ןוגינ םעד רעמ
 יד ןוא רעטומ יד ךיוא) אפֹוג ןענרעל
 ןּבָאה רעטסעװש ןוא רעדירּב עקירעּביא
 רָאי 12 וצ ןוא (גנַאזעג טַאהעג ּביל
 ?לעוװ ,קצול ןיא ןזח ַא וצ ןעגניז קעווַא

 עשינוח ַא טגָאזעגסיױארָאפ םיא טָאה רעכ
 ןופ תודגנתה רעד ּבילוצ רעּבָא ,ערעייַאק

 4ו
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 ןיילַא בגא טגעלפ רעכלעוו) רעטָאפ םעד
 :רַאפ ,(דומע םייּב םיארונ:םימי ןענװַאד
 :עג רָאי רָאּפַא ןוא תונזח סָאד טזָאל
 רעטומ רעד קנַאדַא ,הבישי ןיא טנרעל

 קיזומ וצ ללכּב ,לדיפ ןליּפש ךיוא טנרעלעג
 ,גנוגיינ עכעלטפַאשנדיײל ַא ןזיװעגסױרַא
 ,רעדיל ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא רָאי 14 וצ
 רעּבָא ,סעיצקַאדער עלַא ןיא טקישעג
 ,ל .י ןופ זיולּב ןרָאװעג טרעטנומעגפיוא
 יד ןופ טױט ןכָאנ ,רָאי 21 וצ .ץרפ
 :כוּב ַא ןעוועג טייצ עסיוועג ַא ,ןרעטלע
 ,טפעשעג :רֹוטקַאפונַאמ ַא ןיא רעטלַאה

 קידנרימַאלקעד ,שידיי ןופ רערעלַא ןַאד
 1914 .,ךעלדיל עשידי רעדניק יד טימ
 ןפיא ,עקירעמַא ןייק ןיָאפ ןסָאלשַאּב
 :עג ,עשרַאװ ןיא טלעטשעגּפָא ךיז געװ
 טָאה ץרּפ ןוא ,ךוּבגָאט ןייז ןצרּפ ןזיוו
 ,העיסנ רעד ןופ ןדײרּפָא טוװּורּפעג םיא
 וצ ףליהעג סלַא ןעמענ םיא טלָאװעג
 :עג י"נ ןיא .ענימג ןיא רעכיּב יד ןריפ
 ןופ רעפיוקרַאפ ַא -- "ןַאמלייסז ַא ןעוו
 ןיא טריטויבעד ,סַאג רעד ףיוא הרוחס
 ט"א דיל ַא טימ יטַאלּבעגַאט ןעשידייל
 רעד ןיוש רעסעּב ןּבעל ַאזַא רעדייאא
 ןַאהַאק .ּבַא ןופ ןדַאלעגנייא ןַאד ,"טיוט
 ,ל פ"א "סטרעװרָאפ/ ןרַאפ ןּביירש וצ
 טָאה סָאװ ,םענייא ןקורד וצ טינ ידּכ)
 .(גנוטייצ רעטייווצ ַא ןיא ןּבירשעג ןיוש
 :ַאּב ךיז ,המחלמ רעד ףיוא קעװַא 8
 ,ןעדרעװ ייּב ןטכַאלש יד ןיא טקיליײט
 רעד ןופ ןרָאװעג ןסירעגּפָא ,ךיירקנַארּפ
 :קירוצ ןכָאנ טשרע ןוא הביבס רעשידיי
 ןיא ,ןּביירש וצ רעדיװ ןּבױהעגנָא ןעמוק
 ןופ רעדיל יד--רעגייטש םעיינ ץנַאג ַא

 :נוױַא ."טלעוו רעטיוט ַא ןופ, לקיצ ןייז
 :ביוו סירָאמ ,רעגינ .ש ןופ ןסירעגרעט
 יַא ןופ טרעטנומעגפיוא ,א"א יקסוועשט
 רָאטקַאדער םעד ,תובשחמ:לעג ,ןעזייר
 ; ,ל זיא ,ןילרַאק ןרהא "רעדעפ רעד; ןופ

 / :רַאפ .טנעקרענָא ןרָאװעג .זייװכעלסיב
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 ןיא רעדיל טרעדנוה רָאּפַא טכעלטנפע
 :עמַא ןופ ןּבַאגסױא עשידיי ענעדיישרַאפ
 יד, ,"סדנוק רעסיורג רעד/ יו ,עקיר
 21יק, ,"שידייגיינ; ,"ךיז ןיאז ,י'רעדעפ

 ףיוא זייוודניק ןופ .א"א "לַאנרושזרעד
 ,ןריטימיא ןופ טייקיעפ יד קידנציזַאּב
 :נָאק ףיוא ןטערטוצפיוא ןגניוהעגנָא 1
 טּביײרש ןוא רָאטַאזיװָארּפמיא סלַא ןטרעצ
 ?רַאפ ,סעיצַאזיװָארּפמיא רָאנ סנטצעל

 :קֵא ןוא רעטכיד ןופ טסגוק יד קידנדניב
 *ײז ,ליטס:רעטַאעט םעיינ ַא ןיא רָאיט
 ,"שיט סניּבר םייּבז סעיצַאזיװָארּפמיא ענ
 ידח ,"רָאטס:קיוומ ןיא; ,"עילעּפַאק ידו
 :טנפערַאפ ןענייז ,"ּפעטא ,"טלעג, ,"הנותח
 --,23 -- 1922 "טפנוקוצ רעדא ןיא טכעל
 ?רָאפ עטסלעניגירָא יד ןופ וענייא זיא ,ל
 רעשידיי רענרעדַאמ רעד ןופ רעייטש
 ַא טכַארּבעגנײרַא רעכלעוו ןיא ,עיזעָאּפ
 שיטסירוטופ ,ןָאט ןוא םטיר םעיינ ץנַאג
 ןוא ןכַאז יד ןופ גנוסַאפפיוא רעד ןיא
 2ומ רעד טימ קיטרַאנגײא ,ןעגנוניישרע
 :יױעלָאמ רעד טימ ,טרָאװ ןייז ןופ קיז
 ?ןּברַאפ ןטכײל ןוא טיקכעלדלימ רעש

 ,ליּפש

 ,גינײרה .ג 11 ,1920 ,"רעדעפ, ןיא ,רעלעה .ח

 ר"י ;"טייהירפ, ןיא ,ןיגלָא ;'ה ,,"קיטירק, ןיא
 ןעגרָאמ} ןיא ,'רָאיטקַא ןוא רעטכיד} ,יגרקומ .א

 ,"לַאנרושז

 -- 1890 לולא ח"ר) ללה עירול
 ?װָאק ,שזעװענָאּפ ןיא ,ּבעג (

 ךיז ןוא הבישי ןיא טנרעלעג ,טנגעג רענ
 רעטעּפש ,גנודליּבטסּבלעז טימ ןּבעגעגּפָא
 טניז .עקירפַא:םורד ןייק טרעדנַאװעגסױא
 :סענַאהָאי יד ןיא טקילײטַאּב ךיז 8
 ?פֵא רעדק ןוא "ןהָאפ עשידוי יד, רעגרוּב
 ?סקלָאפװ רע--י"נ יד ןיא ךיוא ,"רענַאקיר
 :ַאג עשידייא ,"טײהרַאװ ,"טַאקָאװדַא
 :ָאדנָאל ,"דניירפ, רעװעשרַאװ ,"ןעטטעז
 :קַאדער ןײלַא ,"סערּפסקע ןעשידיא; רענ
 :ָאי ןיא טַאלּבנכָאװ ַא טייצ עצרוק ַא טריט
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 רעצנַאג ַא ץוחַא ,"םָארטש רעד גרוּבסענַאה

 . ןּבירשעגנָא ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ייר

 =גולייצרעד ןוא ןציקס קילדנעצ עכעלטע
 =יירש .א ןוא סוקימַא ,י ּפ"א ךיוא ,ןעג

 .רעּב

 ) - ופ7ו) ףסוי אירול
 -פיוא ,עטיל רענוָאק ,ןַאיּפמָאּפ ןיא .ּבעג

 =נעעג ואוו ,ןעמַאר ןיא ןרָאװעג ןגיוצעג

 :ָעג טרידוטש רעטעּפש ,לושלַאער טקיד

 :אליפ ןוא עטכיש
 :רעּב ןיא עיכָאס
 "רעווינוא רעניל
 יַאַּב ןוא טעטיס

 לטיט םעד ןעמוק

 ךיז טנעקַאּב ,ר"ד
 :געדוטס יד ןיא
 .טימ ןרָאי עשיט

 ןופ קרעװ עקיגײא
 נָא רע טָאה ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ?ייצ רעשידיי ַא ןופ ןעמולח וצ ןּביױהעג

 ,עשרַאװ ןיא רעטעּפש קידנעניואוו .גנוט
 ןקותמ רדח םעד טריפעג טָאה רע ואוו
 גנורירַאּב ןיא ןעמוקעג רע זיא ,"ךוניחא
 1899 ןוא רעלעטשטפירש עשידיי טימ
 ?עגרעּביא "ףסאיחא? ג"פ רעד םיא טָאה
 =טנכעווייװצ םעד ןריטקַאדער םוצ ןּבעג
 :באר .ח .י עז) "דוי רעד; ןַאגרָא ןכעל
 ;קַאדער ןייז רעטנוא טָאה סָאװ ,(יקצינ
 ךעלטנכעװ ןײגוצסױרַא ןּביוהעגנָא עיצ
 :כישעג רעד ןיא עכַאּפע ןַא ןפַאשעג ןוא

 ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עט
 ,טסינויצ רעטגייצרעּביא ןַא םגה ,עסערּפ
 רעד רַאפ שינעדנעטשרַאֿפ טימ רעּבָא
 ךארטש רעשידי רעד ןופ טייקיטכיוו
 עדנַאגַאּפָארּפ ןופ לטימ סלַא רָאנ טיג
 סלַא ךיוא רָאנ ,עיצַאזירַאלוּפַאּפ ןוא
 ,רָאטקַאפ רעלַאנָאיצַאנ ןוא קעוװצטסּבלעז
 ,קַאמשעג ןשירָארעטיל םעניײפ ַא טימ
 םעד "דו םעדק/ ןופ טכַאמעג רע טָאה

 רעשיױי רעד חַאּפ רעטנעצ ןטסקיטכיוו

 ןגוצעגוצ ,טיצ רענעי ןופ ריטַארעטיל

 .טפירש ערעטלע יד רעטעּברַאטימ סלַא
 ַײס עשידי יד יס ,ערעזנוא רעלעטש

 רַאפ טרִא ןַא ןּבעגעג ,עשיערּבעה יד
 רעד קידנפלעהטימ ,ןטנעלַאט עגנוי עלַא
 ,רעלעטשטפירש ענױזַא ןופ גנולקיװטנַא
 מָאנ ,ד .ה ,שֵא םולש ,ןעזייר ,א יו
 םעד ךרוד .א"א תובשחמ :לעּב ,גרעּב

 רעד ןוא טלַאהניא ןשירַארעטיל ןכייר

 ?טפַאשלעזעג ןופ גנולדנַאהַאּב רעטסנרע

 =דנַאטש ןשיטסינויצ ןופ םגח ,ןגָארפ עכעל

 םָאּפ רעייז ןעוועג "דוי רעד; זיא ' ,טקנוּפ
 :בוּפ ןטיירּב םייּב ייס טּבילַאּב ןוא רעלוּפ
 ידי רעד ןופ ןזירק יד ןיא ייס ,םוקיל

 ?סֹור ןיא רָאנ טינ ןוא ץנעגילעטניא רעש

 ּבילוצ) עיצילַאג ןיא ךיוא רָאנ ,דנַאל
 שינעּבױלרעד ַא ןעמוקַאּב וצ ןטייקירעווש
 ךיז "דוי רעדח טָאה טַאלּב שידיי ַא ףיוא
 טָאה 1902 ּבײהנָא ,(עקָארק ןיא טקורדעג
 ַא ןײגוצסױרַא ןּבױהעגנָא "דויי םייּב
 קיטירק ,רוטַארעטיל רַאפ לַאנרושז:שדוח
 ידו ט"א טפַאשנסיװ רערעלוּפָאּפ ןוא
 עגיליּב ַא ךיוא ןוא "עילימַאּפ עשידוי
 ,טַאלּבנכָאװ םעד ןופ עּבַאגסיוא:סקלָאפ
 נָא טעדנירגעג ךיז טָאה ּב"טּפ ןיא תעּב
 ?רַאפ ,ל טָאה ,"דניירפ רעד, 1903 ּבייה
 =יײז ?ךניירפק ןופ רעּבעגסױרַא יד טפיוק
 רעד ןיא ןיירַא זיא ןוא ןטפירשטייצ ענ
 םעד ,גנוטייצ רעיינ רעד ןופ עיצקַאדער

 ,דנַאלסור ןיא טַאלּבגָאט ןשידיי ןטשרע
 2ּפָא רעשירַארעטיל רעד ןופ רָאטקַאדער
 ןבירשעג "דניירפ? ןיא ,ל טָאה ,גנולייט
 ןעלקיטרַא עשיטילַאּפ ןוא ןעלקיטרַאטיײל
 םעד ךיוא יװ ,העּפשה ןייז קנַאדַא ןוא
 יד ןיא ,סטרָאּפָאּפַאר ,ש רעּבעגסױרַא
 ?ויצ ןעוועג רָאי רַאּפ עטשרע יד גנוטייצ
 ןיא גנולעטש ןייז ןיא רעּבָא ,שיטסינ
 ?נָאנופ ךיז רע זיא עגַארפ:ןכַארּפש רעד
 עשיטסיערּבעה ענייז טימ ןעגנַאגעגרעד
 ?קיטרַא עירעס ןייז ןוא םירבח:ײטרַאּפ
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 ײטרעוו רעלַאנָאיצַאנ ריא ןוא שידויח ןעל
 .ײליּבי רעד ןיא טקורדעגרעּביא ;1906)
 ,(49--48 ,1912 ,"דניירפא ןופ עגַאליײּב
 םעד ףױא ןָא טוײװ רע עכלעוו ןיא
 :ידי רעד ןופ טרעװ ןלַאנָאיצַאנ ןסיורג
 ןּבָאה ,רעדנעל:תולג יד ןיא ךַארּפש רעש
 עסיײה ַא ןפורעגסױרַא טייצ רעייז ןיא
 ?יערּבעה ןוא רעשידיי רעד ןיא קימעלָאּפ
 ןדַאלעגנייַא ,ל זיא 1906 .עסערּפ רעש
 רָאטקַאדער ַא רַאפ ענליוו ןייק ןרָאװעג
 סָאדװ טַאלּבנכָאװ ןשיטסינויצ םעד ןופ
 עשידוי עלַא רַאפ ןַאגױָא--קלָאפ עשידוי
 ןיא ,(1906 ןוויס !ד טניז) "ןעסערעטניא
 ?עג ךישממ רע טָאה לַאנרושז םעיינ םעד
 ןיא ,"דוי םעד ןופ סעיצידַארט יד ןעוו
 :עג ךיז ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ענייז
 ?ןיצ םעד ןטכױלַאּב ֹוצ ליצ סלַא טלעטש
 ,דנַאטש ןרעיירפ ןוא ןרעטיירּב ַא ןופ םזינ

 טעּברַא עשיטסינויצ יד ןדניברַאפ וצ ,טקנוּפ
 רעלַאנָאיצַאנ;שידיי רענײמעגלַא רעד טימ
 ןוא דנַאלסור ןיא טעּברַא רעשיטילָאּפ ןוא
 =טנַא רעד ןפלעהוצטימ ךיוא קיטייצכיילג
 רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ גנולקיוו
 רע .רָאטקַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעקיטכיוו סלַא

 ןַאד עקיצניװ יד ןופ חענייא ןעוועג זיא
 רעשיטילָאּפ רעסיורג רעד ףיוא ןוײװּוצנָא

 ןיא ןדי יו רַאפ טקעטש סָאװ ,הנּכס
 ןוא עיצַאקיפיסור ֹוצ גנוּבערטש רעייז
 עיצּפעצנָאק רעשיטסינויצ ןייז ןיא םגה
 ףױא ןעװעג רּתֹומ טינ רֹע טָאה
 םַאנ ייוצ/ יד ןופ ענייא סלַא שִיערּבעה

 ;םיוא רעּבָא רע טָאה ,"ןכַארּפש עלַאנָאיצ
 ןופ סעיציזָאּפ יד רַאפ טּפמעקעג קיטכיר
 טרידנַאגַאּפָארּפ ,ןּבעל ןשידיי ןיא שידיי
 :רעטנוא רעשידי רעד ןופ עעדיא יד

 עג יד ןיא שידיי ןופ ,ךַארּפש:סטכיר
 ןדליש יד ףיוא שידיי ןופ ,רעכיּבסטפעש
 רעד וצע לקיטרַא ןייז ,לשמל עז) וװ"זַאא
 :רַא יד ;23 'מונ ןיא ,"עגַארפ:ךַארּפש
 | יםונ ,"רוטַארעטיל ןוא קיטילָאּפז ןעלקיט
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 עיריל
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 עלָאר יד טכַארטַאּב רע ואװ ,20 -- 9
 םַאנָאיצַאנ רעד ןיא רוטַארעטיל רעד ןופ
 .ּבַא יישע לקיטרַא םעד ;גנוגעװַאּב רעל
 טלעטש רע וואו ,29 'מֹונ ,"ץיװָאמַאר
 טסנוק זַא ,טציא סייוו רעדעיא זַא ,טסעפ
 ,(וו"זַאא ײטיורּב יו גיטיונ קלָאפ םעד זיא
 =םיוא יד ףיוא קוק רעטיירּב ןייז רעּבָא
 טפַאשּביל ןייז ,ןַאגרָא ןשידיי ַא ןופ ןּבַאג
 :ערטש ןייז ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד וצ
 עטסעּב יד לַאנרושז םוצ ןעיצוצוצ גנוּב

 טינ טָאה תֹוחֹוּכ עשיוַארעטיל עשידיי
 ?יצ עלעיציפָא יד ייּב ןח ןייק ןענופעג
 ןופ םַארגָארּפ יד ןוא ןזיירק עשיטסינ
 סַאה ןוא סעּכ טימ זיא "קלָאפ ןעשידויח
 גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא ןרָאװעג טנגעגַאּב
 סערגנַאק ןפיוא ןטסינויצ עשיסור יד ןופ
 =סיֹורַא טגיילעגרָאפ ן--ל טָאה'מ ,גַאה ןיא
 ,קיטסירטעלעּב ןָא ןַאגרָא םעד ןּבעגוצ
 ןייגניא טנעקעג טינ רעּבָא טָאה רע
 עשידוי סָאד, טזָאלרַאפ טָאה ,ףיורעד

 רע ואוו ,י"א ןייק קעװַא זיא ןוא ײקלָאפ
 טָאה טײצ עטשרע יד .םויה:דע טּבעל
 ןופ רעדליּב שידיי ןיא ןּבירשעג ךָאנ רע
 ,1909 ,"דניירפח ןיא ,לשמל) לארשי:ץרא
 ןיא יו ןעלקיטרַא ךיוא ,(239 -- 7

 ?סיוא יד ןגעװ--"דנַאל ןוא קלָאפק ּב"מז
 רעטעּפש ,(י'א ןיא ןדיי יד ןופ ןטכיז
 =עג ןסירעגּפָא ןצנַאגניא רעּבָא רע זיא
 ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןרָאװ
 שיערּבעה ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא ,עסערּפ
 טעמדיוועג ךיז ןוא (א"א "םלועה? ןיא)
 טשרעוצ ,טייקיטעט רעשיגָאגַאדעּפ רעד
 ?מיג רעשיערּבעה רעד ןופ רערעל סלַא

 ייֵפְנָא סלַא ךָאנרעד ןוא ,ופי ןיא עיזַאנ
 דעווש ןשיערּבעה ןצנַאג םעד ןופ רער
 םיכוסכיס?טעשזדויּב בילוצ רעּכָא ,"ךוניחה
 טָאה עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד טימ
 ךיז ןטסָאּפ ןקיזָאד םעד ןופ סנטצעל רע

 =סיֹוא רערעדנוזַאּב ַא ןיא ---.ןגיוצעגקירוצ
 רעדח רושָארּב ןייז סױרַא זיא עּבַאג
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 "לָאמ ןעטשרע םוצ סערגנָאק ןעטסינויצ

 ,(עשרַאװ)
 ;"ינויצ ןוקיסקל, 111 ,"ןעטפירש, ,תובשחמ-לעּב

 ;1924 ,"טַאלּבעגַאט ןעשידיײ, ןיא ,לעּפערק הנוי

 ,41 ,"רעטעלּב עשירארעטיל, ןיא ,רעּבמיא הירמש

 -- 1897 28/טזװ) זושמ עירול
 ,לשיטירַאסָאק ףרָאד ןיא .ּבעג (

 בג רעקסנימ ,טקירטסיד רעקסױרבַאּב

 בור סָאד ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 13 זיּב

 ,דמלמַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןטַאט םייּב

 ןיא רעטלעטשעגנָא?סלדנַאה ןעוועג ןַאד
 ,ענליוו ןוא זדָאל ,שטיװָאּפיסָא ,קסולה

 =גיטעג ןוא ןילרעּב ןיא טרידוטש 1920 טניז

 עטכישעג עשיסַאלק ןוא עשילַאטנעירָא ןעג
 =עגרעּביא ,ר"דז לטיט םעד ןעמוקַאּב ןוא

 ןופ םירוסי ידק סעטעג שידיי ףױא טצעז

 =רוטלוק רעשידייז) "רעטרעװ ןגנוי םעד

 סיקסװעיָאטסָאד ןוא (1922 ןילרעב ,"ג"פ

 סיורַא 1925 זיּב) ײװָאזַאמַארַאק רעדירּבח

 ןקיבלעז ןיא ,ב 3 עטשרע יד זיױלּב

 ןעלקיטרַא עשירָאטסיה ןּבירשעג ,(ג"פ

 ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ ,,(4 "םיורגלימק ןיא)
 :ףַאװ רענוָאק ,"רעקעווש רעניוו ןיא)

 טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ ,("גנוטייצרעטעּב

 רעשימָאנָאקע רעד; טעּברַא ערעסערג ַא
 לֵאָרׁשִי ןטלַא ןיא דנַאטשוצ רעלַאיצָאס ןוא
 רעװקסָאמ ןיא סנטצעל טעּברַא ,"הדוהי ןוא

 ,רעקלעפ:ברעמ יד רַאפ טעטיסרעווינוא

 ) --1885) חנ עירול
 *גימ ,עקנָאלַאּפ יב ,ענשַאלּב ןיא ,בעג

 :ימַאפ רעכעלגעמרַאפ ַא ןיא ,,ּבוג רעקס

 ,רָאי 12 ןיּב רדח ןיא טגרעלעג .עיל
 2 יד ןיא ךָאנרעד
 = אלט ןופ תובישי

 ןוא עשטלאמ ,םינ
 ויּב עקדַאּבָאלס
 1905 .רָאא 7
 ,ידנוּבז ןיא ןיירַא
 קיטעט ןעוועג
 ענעדיײשרַאפ ןיא
 -- 1907 ,טעטש
 *רַאװ ןופ תוסיפת יד ןיא ןסעזעג 8

 רעד ךָאנ ,װעשטידרַאּב ,ענליוו ,עש

 106 עירול

 ןיא ןטערטעגניירַא עיצולָאװער:ץרעמ
 ןיא 1918 טניז .ײמרַאיקסנערעק רעד
 *לוקפ רעד ןיא לײטנַָא ןַא ןעמונעג וועיק
 ןוא ק"צ ןופ דילגטימ סלַא "עגיל:רוט
 רעריפנָא ןעוועג ,ָארויּב:ריפסיוא ןופ
 טעּברַאעג ,עיצקעס:לושרעסיוא רעד ןופ
 ,םינינע עשידיי רַאפ םוירעטסינימ ןיא
 יפנֲא יד ןופ רענייא ןעוועג רעטעּפש
 רעד רעלַאיצָאס רַאפ ןסרוק יד ןופ רער
 רעשידי רעד ןיא קיטעט ללכּב ,גנויצ
 עניַארקואנטַאר ןיא גנוגעװַאּב:חוטלוק
 ?ליּב רעּביא רָאטקעל ןוא רערעל סלַא
 ןּבײירש וצ ןּכױהעגנָא -- .ןגַארפ-סגנוד
 ךָאנרעד ,שיערּבעה ןיא זייוװלגנִיי ךָאנ
 םורַא טריטויּבעד ,שידיי וצ רעּבירַא
 ןוא רעװעשרַאװ ןיא ןלעװָאנ טימ 1
 ּב"מז יו ,ןּבַאגסױא עשידײי רענליוו

 רעטעּפש .א"א "דניירפ, ,"דרע עיירפ?
 ,רעדניק רַאּפ ןבײרש וצ ןּבױהעגנָא
 ,ןעלקיטרַא עשיגָאגַאדעּפ טכעלטנפערַאפ
 ?יל-רעדניק ןוא :לוש רעּביא סעיזנעצער
 ןוא לוש, לַאנרושז-שדוח ןיא רוטַארעט

 ,"ןעטעלויּב ןשיגָאגַאדעּפ+ םעד ,ןּבעל
 יד ןיא ןוא "טלעו-רעכינצ רעוועיק
 ואו ,ןטפירשטייצ עשיטעווָאס עשידיי
 יל ןוא ךעלהשעמ:רעדניק טקורד ףע
 ס:ּואה טצעזעגרעּביא טָאה .א"א רעד
 =רַאװ ,"עגיל:רוטלוקז ג"פ) "ךעלהשעמז
 2ַאּב ןיא ךיוא סױרַא ;250 ז"ז ,1922 ,עש
 רעניילק רעדע :יװ ,ךעלעכיּב ערעדנוז
 ,"לשוּב ףילַאק טימ השעמ יד ,"קומ
 זיא דִיַאס טימ סָאװש ,"זָאנ לטוּפילילא
 ?עסיימח סמירג רעדירּב ;("ןפָאלרַאפ ךיז
 יָאק ,וװָאקיישט .י ןופ ןעגנונעכייצ) "ךעל
 ,1922 ,"עגיל:רוטלוקז ג"פ רעוויטַארעָא
 "נֵא ;(זקע 3000 ןיא טקורדעג ,48 זיז
 51ונעכייצ טימ) ײעקטירַאגרַאמש סנעסרעד

 ,יּבױהנָאװ ג"פ ,ָאקישט ,י ןּופ ןעג

 עלעניגירָא ענייז ןופ ,א"א (1919 ,וועיק
 ןּגַאגסוא ערעדנוזַאּב ןיא ןעגייז ןכַאז |
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 .ב ג"פ רענליו) "וניּבר חשמ? :סױרַא

 ףיואש ;(49 ז"ז ,1917 ,ּב"טּפ ,ןיקצעלק .א

 ןיא השעמ:רעדגיק ַא -- "עלעסיפ ןייא

 ֹװָאקישט .י ןופ טרירטסוליא ,ןזרעפ

 ."עגיל + 2 רוטלוקש ג"פ רעוויטַארעּפָאַאק)

 ,א"א (1922 ,וועיק

 -- 1886 תועובש) לחר אירול
 רענוװָאק ,ןַאשזרָאװ ןיא .ּבעג (

 ,ןדמל ַא ןוא רחוס ַא ,רעטָאפ רעד ,עטיל
 :עגַאז יד ופ טמַאטשעג טָאה ,ל ןויצנּב
 יד ,סעירול רער
 יד ןופ -- רעטומ
 *לעז רעװָאטיר
 :וקַא ,סעשטיװָאק
 ?עז לצעג ןופ עניז

 *עג ,שטיװָאקיל
 רדח ןיא טנרעל
 ךיוא ךיז ,ושמוח
 רעד טימ טנעקַאּב
 ןעמוקעג רָאי 12 וצ .ךַארּפש רעשטייד
 ,ּפַאש ַא ןיא טעּברַאעג ,עקירעמַא ןייק
 :טסּבלעז טימ ןּבעגעגּפָא ךיז קיטייצכיילג
 ,לושצרעמָאק ַא טכוזַאּב ןַאד ,גנודליּב
 לָאטיּפש ַא ןיא טלעטשעגנָא ןיוא ןעוועג
 ,טריזינַאקירעמַא ןצנַאגניא .ןירעגעלפ סלַא
 יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא יז טָאה
 2ַאֹּב ךיז ןויירק עשיטסיכרַאנַא עשידיי
 רוטַארעטיל רעשידי רעד טימ טנעק
 *ײצרעד ַא טימ טריטויּבעד 1909 ןוא
 יא .פ" רעד ןיא "ןעיליל עסייווא גנול
 ןעגנולייצרעד טקורדעג רעטעּפש ,"ש
 ?ךנַאל עײנ סָאדװ סנעויר םהרבא ןיא
 יװ ,ןּנַאגסױא ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא
 "רעפּפמעק רעשידיא רעד, ,"טייהכיילגי
 :ףעטש סלַא ןײרַא יז זיא 1915 .וו"זַאא
 סרעללימ יאול ןיא ןירעטעּברַאטימ עקיד
 --1920 ,"גָאט םעדז ןיא 1917 ,"טײהרַאוװװז
 רעד ןיא --ןיטסינויצילעוּפ עטכער סלַא
 --"טייצ רעדז ןופ גנַאגרעטנוא ןכָאנ ,"טייצ
 :רעדנוה עריא זופ ,"לַאנרושז ןעגרָאמ? ןיא
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 שרָאפ כוּב ןיא ןציקס ןוא ןעגנולייצרעד רעט
 =דָאמח ט"א לייט רעניילק ַא רָאנ טלמַאזעג
 ,1918 ,י"נ ,"טייצ:יינװ ג"פ) "ןעשנעמ ענ
 ןעמונעגפיוא םערַאװ זיא סָאװ ,(251 ז"ז
 ןיא קיטירק רעשידיי רעד ןופ ןרָאװעג
 ּפ"א ןּבירשעג ךיוא טָאה .ל ,עקירעמַא
 ןיא קיטעט ןעװעג זיא  ,רָאנ ַאלָאּפ
 1925 ,ןייארַאפ:רעּבײרש-ץרּפ ,ל .י םעד
 יז ןענַאװ ןופ ,י"א ןייק קעװַא יז זיא
 ןיא סעקסערָאמוה ןוא רעדליּב טּביײרש
 ?עּבעגעגרעביא סלַא ,"לַאנרושז ןעגרָאמ;
 רעד ןיא ךיז טקילײטַאּב ןיטסישידיי ענ
 ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןופ עּפורג?ץיטש
 ןלעװָאנ עריא -- ,י"א ןיא טוטיטסניא
 עּביל ןופ סעמעט טּפיהרעד ןרירַאּב
 ,ןּבעלנעילימַאפ ןופ רעדָא

 41910 ,"טלעװ רעײנ רעד ןיא , ,ןיִגלָא ,מ

 *כיילג , ןוא ".ש .ַא ,פ, רעד ןיא ,יקסװָאנַאי ,ש

 א } ?טַאלּפעגַאט ןעשידיײ, ןיא ,לָאגניד ,ס }'טייה

 ,"גָאט, ןיא ,ץנַאלג

 ו"כ) םולש = בקעי יקציװָאכַאיל

 רעד ףיוא .,ּבעג ( | --ן"לרּת וולסּכ

 ?ָאלס ,ײסָאש םייּב ,ילעמעשט עיצנַאטס

 180 ,טנגעג רענדָארג ,טקירטסיד רעמינ
 רעּביא ןעמוקעג
 לָאּפָאניטנַאטסנָאק
 עניטנעגרַא ןייק
 :שרע רעד טימ

 עיטרַאּפ (?) רעט
 רַאפ ןטנַארגימע

 :שריה:ןָארַאּב יד
 ןעוועג ,סעינַאלָאק
 ,טסינָאלָאק רָאי 3
 =ליֵּב טימ ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא ךיז ךָאנרעד
 ןטקורדעג'ןשידיי םעד ןופ רעינָאיּפ ,גנוד
 1898 טניז רע טָאה ,עניטנעגרַא ןיא טרָאװ
 ?סיוא עקיטרָא עלַא ןיא טעּברַאעגטימ
 עצנַאג ַא ןבעגעגסױרַא ןײלַא ןוא ןּבַאג
 ,"טסינויצ רעדװ :יװ ,ןטפירשטייצ ייר
 =וצ ,תוקספה טימ ,11--(7 1901) 4
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 לָאמ ייווצ ךָאנרעד ,ךעלטנכעוו טשרע
 ?טנכעוו--"רהוס רעשידיא רעד? ;שדוח ַא
 רַאפ לַאנרושז רעכעלטַאנָאמ ןוא רעכעל
 ךיוא ןוא עירטסודניא ,ץרעמָאק רעשידיי
 13 --(7 1910) 1908 ,רוטַארעטיל רַאפ

 2רעּבנעזייא ,וװ רעּבעגסױרַא ; ןרעמוג 57)

 ןוא יקסנַארקַאמ .י-ןרָאטקַאדערטימ ,רעג
 רעגיטנעגרַא-שידיא רעדא ;!קינלָאקש ,צ
 עשידיא יד; :13--1912 ,"טַאלּבנעכַאװ
 :נעזיא .װ טימ ןעמַאזוצ) 1914 ,"ךָאװ
 ?נירג רעד ןעוועג ךיוא זיא רע .(רעגרעּב
 :ערּפ רעכעלגעט רעשידיי רעד ןופ רעד
 ןופ טקוקעגקעװַא) עניטנעגרַא ןיא עס
 2יצ רעשידיי רעכעלגעט רעטשרע רעד

 ,יקסניסייג .ּב ןוא קַאילַאּפ .מ ןופ גנוט
 ?לֶעו ןופ ,1906 ,יןעּבעל עשידיא סָאדח
 .(ןרעמונ 23 זיולּב סיױרַא ןענייז סע רעכ
 טימ ןעמַאזוצ ןּבעגוצסױרַא ןּביױהעגנָא 4
 229 טָאה) "גָאט םעדח ןילטייצ ףלָאװבאז
 טצעלוצ ,רָאי ןּבלַאהטרעדנָא ייּב טריטסיס

 ןיא ןוא ,(ַא"א יולה .ש ןַאיּבַאפ ןופ ר"א
 .װ טימ ןעמַאװצ רָאי םענעגייא םעד
 ?ייצ עשידיא ידח טעדנירגעג גרעּבנעזייא
 :רַאפ ןעוועג זיא רע רעכלעוו טימ ,"גנוט
 יד) םישדח 7 עטשרע יד זױלּב ןדנוּב
 עטסערג יד טציא זיא גנוטייצ
 רעטעּפש ,(עניטנעגרַא ןיא עּבַאגסױא עש
 רַאּפַא ןופ ךשמ ןיא רע טָאה (? 1916)
 טימ ןעמַאזוצ ןּבעגעגסױרַא ךיוא םישדח
 סָאד/ יקסוועשיטעל ןוא שטיוָאניּבַאר
 :סיוא עלַא יד ןיא ,?טַאלּבגָאט עשידיא

 :עג סלייטנטסערג טָאה רע עכלעוו ,ןּבַאג

 ןבירשעג רע טָאה ,ןליפסיוא ןיילַא טזומ
 ןענַאמָאר ,ןעגנולייצרעד ,ןעלקיטרַא
 עטסנדײשרַאפ יד רעטנוא ךיוא ,וו"זַאא
 רע טָאה 1919 ,י"של א"צ ,ןעמינָאדװעסּפ

 ?עגסױרַא יקצעיַאגדַאּפ .י טימ ןעמַאזוצ
 יןעדעי רַאפ ךַאלכיּבח 25 ןופ עירעס ַא ןּבעג
 עשינַאּפש ןוא עשידיי ייר רעצנַאג ַא ןופ
 ןופ :א"צ ,עניטנעגרַא ןיא רעלעטשטפירש

 2לרד ול
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 ?נַאװצז ,"רעגילייה סלַא ןעּברָאטשעגא--,ל
 ?ײװ ןוא דרעפז ,"ןעוועג ייז ןענייז גיצ
 שיקס ַא"א "ןעלַאפעג ןוא טגידניזעגח ,"רעּב
 ?הָאי עשיטסינַָאלַאק עטשרע יד ןופ ןעצ
 ָארַאזַאל ןופ ךיוא ;"ַאניטנעגרַא ןיא ןער
 :מערפ ,ןענַאד ןופ סױרַאק יקציװָאכַאיל
 ,"יורפ עשידיא עצלָאטש ַאק ןוא "! רעד
 ,550,000 רהָאי ןיאש--ןַאמרעּביל ףסוי ןופ
 רעגיטסייג ַאז--זעװלַאג לעונַאמ .רּפ ןופ
 ---יקסווָאלװַאּפ רדנסּכלא ןֹופ ,"טנעמָאמ
 אויס עד עסָאכ ןַאֹוּכ ןופ ,"םיכירכּתח
 :יפעד ,פ ןופ ,"סוטסירק סוזעיװ--ילליער
 ,וו"זַאא "עטרהיפרַאפ ידט--ַאָאװָאנ סיפּפיל
 ענעדיײשרַאפ ןּבעגעגסױרַא ךיוא טָאה
 ,תֹוחול עשידיי ,ןּבַאגסױוא עקילָאמניײא
 רעניוו רעד ןֹופ טנעדנַאּפסערָאק ןעװעג
 ;ןופצ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ןופ ,"טלעוו;
 עשינַאּפש ןיא טעּברַאעגטימ ,עקירעמַא
 :שינַאּפש יד ןּבעגעגסױרַא ,ןּבַאגסיױא
 ---1904 ,ם1 51001514 ןטפירשטייצ עשידיי

 ,1911 ,15186) ןוא ,7

 ;"ַאניטנעגרַא ןיא ןעדוי יד, ,ןַאמדלָאג דוד

 ,'גנוטיצ .רעשידיא רעד} ןופ עּבַאגסיוא:ײליּבוי

 ,111---1 ,1926 ,"עקירעמַא:םורד , ןיא ,ץּכ .פ 24

 :דירא) םַארּבא ןיוועל רָאד ןָאיל
 ,ענליוו ןיא ,ּבעג (1846 ךָאנ--1793) (ּבייל

 סע תעשּב ,טײה םהרבא ןופ ןוז סלַא
 םייּב טנפעעג 1808 ץרעמ ןיא ךיז טָאה
 ,לושסגנַאפנָא ַא טעטיסרעווינוא רענליוו
 עטשרע יד רשפא -- ןדיי רַאפ לעיצעּפס

 :יסור רעד ןיא לוש עכעלטלעוו עשידיי
 ןיא ןעמוקעגנָא .ל זיא--עירעּפמיא רעש
 רעד ןופ גנולײטּפָא רערעקירעדינ רעד

 הלועּפ עסיורג ַא ןזיװעגסױרַא ןוא לוש
 רעּבָא ךיז טָאה ןכיגניא ,םידומיל יד ןיא
 ;יוװ ךיז טָאה ,ל ןוא ,ןסָאלשעג לוש יד
 ליב רענײמעגלַא טימ ןּבעגעגּפָא רעט
 ןוא ןכַארּפש טנרעלעג טּפוהרעד ,גנוד
 ;םעה ןופ רערעל ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא

 שיזיוצנַארּפ ןוא שטייד ,שילױּפ ,שיער
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 יא טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז טָאה רע
 רַאפ ןטנעמוקָאד ענעדײשרַאפ ןצעורעּב
 ןצנַאטסניא =סטכירעג ערעקירעדינ יד
 ןיא םיליּכשמ עטשרע יד ןופ רענייא
 טריזיעּפָארײא ךיױא רע טָאה ,ענליו
 :נילק םעד ןּבילקעגוצ ךיז ,ןעמָאנ ןייז
 1826 ןיא--.ל ןעמָאנ ןשיזיוצנַארפ ןקידעג
 .ןוּבנרעל שידיײַא ןּבעגעגסױרַא .ל טָאה
 "ףעללעטשפעירּב עכילטסניק רעיינע ט"א
 א"לּב םיבּתכמ תצובק -- בקעייןּב טיול)
 ,ןוּבשחה ידומל תצק ופוסבו א"טישמ בתכו
 ןטלַאהעגסיױא טָאה סָאװ ,(ו"פקת ,ענליוו
 1846 ,1844 ,1843 יװ ,סעגַאלפיוא ייר ַא
 -- סעגַאלפױא עטצעל יד ןופ ענייא ןוא
 רעײנ ןייא רעדָא םיבּתכמח ט"א 8
 ז"ז ,םָאר קורד) "רעללעטש : ןעפעירּב
4), 
 ?רעטרעוו ןשידיי=שיליוּפ ןטשרע םעד ןופ
 ןיא ךוּב רעטרעו עשילופ/ ט"א ךוּב

 ,1827 ,ענליו) "עכַארּפש עשטייט שעדיי
 רעשיערבעה רעד ןיא (941611/ ז"ז

 לָא'מ ,לצנתמ רּבחמ רעד ךיז זיא המדקה
 :ָאד יד דניז ַא רַאפ ןענעכעררַאפ טינ םיא
 םעד ןליטש וצ -- טעּברַא עכעלצינ עקיז
 רעדניק עשידיי עקיטסולג יד ןופ טשרָאד
 :שיריי ףיוא טרָאװ סעדעי ןצעזרעּביא ןוא
 יוצ ןיא אפוג ךוּברעטרעװ סָאד ,שטייט
 ,שינעדנעטשרַאפ סיורג טימ טלעטשעגסיונ

 ,ךעלמיטסקלָאפ טפָא זיא גנוצעזרעּביא יד
 עגסיוא רעקינײװ רעמ--עיפַארגָאטרָא יד
 יזָאד סָאד זַא ױזַא ,ךַאפנייא ןוא ןטלַאה
 :זיּב רעד) םוקינוא ַא רשפא--קרעוו עקיז
 :טנַא ןיא ,זקע רעטנַאקַאּב קיצנייא רעהַא
 רעד ןיא ןָאק סחנּפ ןופ ןרָאװעג טקעד
 (טעטיסרעווינוא רענליװ ןופ קעטָאילּביּב
 :לוק ןוא ןשיפַארגָאילּביּב ַא רָאנ טינ טָאה
 ךיוא רָאנ ,סערעטניא ןשירָאטסיה:רוט
 2יפ רעשידי רעד רַאפ טרעװ ןסיוועג ַא

 ךיוא טָאה ,,ל שריה ,ןוז ןייז--.עיגָאלָאל
 | גיװ ,קרעװ עשיריי עקינייא טסַאפיַאפ

  רּבחמ רעד ןעװעג ךיוא זיא רע

 ינעפעירּב רעיינ רעדָא .ערהעל:ףעירּבײ
 :רעפ דנַאה רעללַא טלַאהניא ,רעללעטש
 :עג .ערהעלנעטטיז ,עפעירּב ענעדעיש

 עט42) "ןעגנונכער דנוא ףירּב סטפעש

 ,ךערּפשעגש ;(1856 ענליוו -- עגַאלפיוא

 "טסַאּפעג ץרוק ,שטייד:שעדיא זייצנַארּפ
 ןופ המדקה ַא טימ ,29 ז"ז ,1836 ,ענליוו)
 :עמ עיינ ;(םַארּבַא ןיוועל ,רעטָאפ ןייז
 קורד) "עכַארּפש עשעזייצנַארפ רעד עדָאט
 ,(54 ז"ז ,1859 ,םָאר ןבואר:ףסוי

 ,רעװ עשידייישילייּפ עטשרע סָאד, ,ןָאק סחנּפ
 ,סעיצקורָארּפער 2 טימ "רבחמ ןייז ןיא ךוברעט

 ,ענליװ ,'ךיּבייודנאלא ןופ קורדּפָא רעטַארַאּפעס

 .בקעייוב 6

 -- 1859) ףסוי שטיװָאמוקָאיל
 יַאפ ןשיניצידעמ םעד טקירנעעג (

 ,טעטיסרעווינוא רעוועיק ןופ טעטלוק
 סלַא ןריציטקַארּפ וצ ןּבױהעגנָא רע טָאה
 טצעזַאּב ךיז רעטעּפש .עלָאּפש ןיא ר"ד
 :טנפערַאפ טָאה רע ,שטשידָארָאה ןיא
 :טפַאשנסױװ-רוטַאנ ײר עצנַאג ַא טכעל
 ןיא ןעלקיטרַא עשיניצידעמ ןוא עכעל

 ןופ ר"א "גנוטייצסקלַאפ רעשידוי רעד;

 ,"דניירפא ,רָאטקעּפס .מ ןוא ץיוורוה ,ד .ח

 ןיא 1 ,1905 ,יןעּבעל סָאד; לַאנרושז ןיא
 :על שנעמַא ףרַאד לעיפיוו) 1א--צזוז
 סוָאקינשטעמ רָאסעּפָארּפ ךָאנ -- " ןעּב
 ן"רוטַאנ סנשטנעמ םעד רעּביא ןעדויטעז

 ?עלָאה , ןוא ןעטײהקנַארק עזעיצקעפניאז

 יװ ,א"א (גנולדנַאהּפָא ערעסערגַא--יַאר
 ךיז ,ןּבַאגסױא ערעדנוַאּב ןיא ךיוא

 םירַאלוּפָאּפ רעטוג סלַא קידנענעכייצסיוא
 פַאו ןוא ןקיסילפ ,םענייר ַא טימ רָאטַאז

 טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה ,שידײ ןקיט
 :עטשטפירש עשיסור ןופ קרעוו עקינייא

 שטיויָאקוינַאטס ןופ "עקיישג יו ,רעל

 ,(1904 ,ּב"טּפ "קעטָאילּביּב עיינז ג"פ)

 ןופ (86398 23082) "גנוצ עמוטש ידח

 --ו ,ףןעּבעל טָאדק ןיא) ָאקנעלַארָאק ,וו
 "נוא םעד ּבילוצ טקידנערַאפ טיג ;צנו}
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 רעד טהרבאק ,(לַאנרושז םעד ןופ גנַאגרעט
 ָאלּבַאי רעדנַאסקעלַא ןופ "רעדניּבנייא
 ,א"א (1907 ,יידניירפק ןיא) יקסווָאנ

 ) -- 1872) ,ז ןיּביל
 ןיא .ּבעג .ץיוורוה לארשי ןופ ס'ּפ
 :רעדגיק יד .ּבוג רעװעילהָאמ ,יקרָאה
 ,טוג ןוא רעגנוה ןיא טכַארּברַאפ ןרָאי
 :עג רָאי 12 זיּב
 :ָאפ םייּב טנרעל

 עטשרע יד ,רעט
 ?ליּב עכעלטלעוו
 יּב ןעמוקַאּב גנוד
 ?ןרּב ןרעטלע ןייז
 בוד :םייח ,רעד
 2עּפש ,(עז)ץיוורוה
 :עג ךיֹוא רעט
 םגה ןוא רערעל ערעדנַא יײּב טנרעל
 ,ןטייקיעפ ענייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז
 :יל יד וצ קשח ןּפַאנקַא טַאהעג רעּבַא
 ןליפש וצ טַאהעג ביל רעסעּב ,םידומ
 ןוא רענעטרעג ןוא רעדלעפ רעּביא ךיז
 ,רוטַאנ רעד ןופ סיוש ןפיוא ןעמיורט
 ןַא ןיא ןעמוקעגנַא רע זיא רָאי 16 וצ

 ,ןָאדנָאל ןייק קעװַא 1892 ,םָארקײקײטּפַא
 םישדח ןּביז טכַארּברַאפ טָאה רע ואוו

 ,ןענַאטשעגסױא ליפ רעיײז ךיז זיא ןוא
 ,י"נ ןייק טרעדנַאװעגסיוא רע טָאה ןַאד
 :ַאמלטיה סלַא טעּברַאעג רעוש רָאי 3

 ַא ןעװעג ךיוא טייצ עסיוועג ַא ,רעכ

 ירעגערטסגנוטייצ
 רעטלַא רעד ןיא ךָאנ

 טָאה ,שיסור ןיא ןּביירש טוװּורּפעג םייה
 ןופ עיצקַאדער רעד ןיא טקישעגנײרַא ,ל
 ט"א עציקס ַא "גנוטייצ רעטײּברַא רעדח
 ,"טסורּב סרעטייּברַא ןַא ןופ ץפיז ַאװ
 רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ,ןַאהַאק ,גא
 ףיוא ןרָאװעג םַאזקרעמפיוא זיא ,גנוטייצ
 ןגיוצעגוצ םיא ןוא רעגנַאפנַא ןגנוי םעד
 רעד רַאפ רעביירשגציקס ןקידנעטש סלַא

 דנעבאק םעד ןֹוא "גנוטייצ רעטייּברַאש
 יד ןשיװצ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ ,?טַאלּב

 עקילָאמַא ןטנַארגימיא = רעט -
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 :עג טָאה עכלעוו ,ןטסילַאיצָאס עשידיי
 ,יסטרעוורָאפא ןופ גנודנירג רעד וצ טכַארּב
 ןיא ןּבילּברַאפ טייצ עצרוק ַא ךָאנ ,ל זיא
 ןיא רעּבירַא ךָאנרעד ,"טַאלּב דנעבאי
 םעד ןיּב ןיא רע ואו ,"סטרעװרָאּפז
 :עּברַאטימ רעקידנעטש ַא גָאט ןקיטנייה
 2אֹּב ךיוא ךיז טייצ וצ טייצ ןופ ,רעט
 ןופ ןטפירשטייצ ערעדנַא ןיא טקילײט

 זיא ,ל--,"טפנוקוצי ןיא ךיוא ,עקירעמַא
 רעשידיי רעד ןופ ןרעינָאיּפ יד ןופ רענייא
 טימ ןעמַאזוצ ,עקירעמַא ןיא קיטסירטעלעּב

 ןיא ;ןירּבָאק ןָאעל ןוא ןידרָאג בקעי
 ?ָאמוה ןוא ןעגנולייצרעד ,ןציקס ענייז
 טכײרג לָאצ רעײז סָאװ ,סעקסער
 רע טָאה ,רעטנוױט יד ןיא יאדווא
 סָאד טרעדלישעג טושּפ ןוא קיטפַאהרָאװ

 2עּברַא עשידיי יד ןופ ןבעל עקירעיורט
 ןיא ןרָאי

 רעפעשציוש ערעטסניפ יד ,עקירעמַא
 לייווא ,ָאטעג רעקרָאיײוינ ןגנע םעד ןופ
 רעקרָאײװינ ןשידי םעד ןופ ןּבעל סָאד
 :ָאטװַא ןייז ןיא ,ל טּביירש -- רעטעּברַא
 סעכלעוו ,ןּבעל סָאד ויא -- עיפַארגָאיּב
 ,ןּבעל סָאד זיא סָאד ,ןטסעּבמַא סייוו ךיא
 ןסָאגעגנעמַאזוצ טסעפ ךיז טָאה סעכלעוו
 ןרעטסניפ ןיא .ןּבעל םענעגייא ןיימ טימ
 ןיימ ןרָאװעג ןרָאבעג זיא ּפַאש:גניטעווס
 ךיז טָאה ןישַאמ:רעגניז רעד ןּבעל ,עזומ
 רעכעלצרעמש רעטשרע ריא טרעהרעד
 :ענעט ערעטסניפ יד ןיא ; יירשעגסיוא
 יד ."ןגיוצרע ךיז יז טָאה םירבק:טנעמ
 ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןעוו ,ןרָאי עטצעל
 =סיוא ןיוש ךיז ןּבָאה טלעװ רעיינ רעד
 זיא ,"טעּברַאעגפױרַאא ךיז ןוא טנירגעג
 טּפיוהרעד ,סעמעט ערעדנַא וצ רעּבירַא ,ל
 רעד זיא וּתעשּב רעּבָא ,עשיטסינַאטעילעפ
 ;ידךיי יד ףיוא קיטסירטעלעּב ןייז ןופ םשור
 רעייז ןעוועג עקירעמַא ןיא רעטעּברַא עש
 ?ַארד סלַא טנַאקַאּב ךיוא זיא ,ל-- ,סיורג
 ןטעיּפ טימ ןּבױהעגנָא טָאה רע ,גרוטַאמ
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 רעּבָא ,ןּבכעל ןקידעכָאװ ןעיורג םעד ןופ

 :ער ןרעטכינ ןייז רע טָאה רעטייוו סָאװ
 :עמ םעד רַאפ ןּברק ַא טכַארּבעג םזילַא
 טשימעגכרוד ,טנעמעלע ןשיטַאמַארדָאל
 ןוא ,טזימָאק-- ןגיליּב גונעג ַא טּפָא---טימ
 טָאה רע סָאװ ,קיטשרעטַאעט עליפ יד
 רַאפ רעכעה ליפ טינ ןעייטש ,ןּבירשעגנָא
 :נַאס = ךעלריטַאנמוא רעכעלנייוועג רעד
 ?עמ רעשידיײ?שינַאקירעמַא רעלַאטנעמיט
 גלָאפרע ןסיורג סרעדנוזַאּב ַא ,עמַארדָאל
 דליּבסנּבעל קיטקַא:4 ןַײז טַאהעג טָאה
 ןוא עּביל רעדָא רעצרעה ענעכָארּבעג;
 עג טכעלטנפערַאּפ ךיוא } 1903) י"טכילפ
 טריפעגפיוא זיא סָאװ ,(קורד ןיא ןרָאװ
 עניּב רעשידיי רעד ףיוא ךיוא  ןרָאװעג
 טמליפעג 1926 ןזיא ןוא עּפָארײא ןופ
 רעד ןוא ץרַאוש סירָאמ טימ ןרָאװעג
 יל אלייל ןיטסיטרַא:ָאניק .רענַאקירעמַא
 ןופ לַאװסױא ןַא -- .ןלָארטּפױה יד ןיא
 טשרעוצ זיא םרָאפכוּב ןיא קרעװ ס--ל
 ;(1902) "ןעציקס עשידיאפ ט"א סױרַא
 .ָאיצַאנרעטניא; ג"פ רעד טָאה רעטעּפש
 .ּב ַא ןבעגעגסױרַא "קעטָאילּביּב עלַאנ
 ַא--,"ָאק גנישילּבָאּפ ורּביהא יד ,ןציקס
 ?ייצרעד 100) "ןעטפירש ענעּבילקעגז .ּב

 -- "סטרעװרָאפ/ ג"פ רעד ןוא (ןעגנול

 ,(ז"ז 1056) .ּב 4 ןיא "קרעוו עטלהעוועגז

 :ס--ל ןסעיּפ עקידנגלָאפ טנכײצרַאפ ןירָאג

 גניװיג סקנײהט6 ,"הפוח עטקיטעּפשרַאפ ידָּמ

 ,(1901) "רעטכעט ענײז ןוא דוד, ,(1900) "יעד

 ,(1902) דליּבסנּבעל -- "רדנ רענעכָארּבעג רעדע

 ישרע רעד, ,"עעדעמ עשידיי יד רעדָא עלענעה;,

 יד ,"טולב עשיו סָאד )1903(,  "יַאמ רעט

 רעד, ,(1904) *ןרערטנעילימַאפ רעדָא תורוד יײװצ

 "יורט "דא ,(1905) "עדליװ יד, ,"געו רעטכעלש

 "ערמערפ יד/ ,'רעצרעה ענעסיױעצ רעדָא רעמ

 רעדָא םינכש יד, ,"טיײהנעגנַאגרַאפ ריא;} ,(1906)

 --"די רעקיּבײא רעד, ,"ןָאט ןעק עמַאמ א סָאװ

 יד רערָא לּבײװ עקיטסול סָאד, ,קיטשסקלָאפ

 "ליטחוא רעד , ,(1907) עידעמָאק -- "עקרעפיטש

 ---"ףָארטש סטָאג, ,"ןביולג ןָא ןשטנעמ, ,(1908)

 ג"פ ןיא ךיוא סיורא ;1909) עמַארדנעילימצפ
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 יעג; ,"ןידה םוי רעד, ,(".ָאק גנישילבָאּפ ורּביִה;

 ערנילכא ,(1910) "?דנורגּפָא רעד, ,"טייקיטכער

 עדמערפא ,(1911) "רעזעלנעקנאדעג רעד, ?עּביל

 ײַאמ ַא, ,(1912) ?ןעי-ֿפ ןוא רענעמ, ,"רעדניק

 גָאטע ,"שטנעמ רעקירעּביא ףלד, ,"המקנ סעמ

 רעד, ,(1912) "עדנוטש עטצעל יד, ,?טכַאנ ןוא

 עדנילנ, ,"טפַאשנדײל ןופ טכַאמ יד ,"לּפירק

 ןייזא ,"טירש רעשלאפ רעד, ,(1914) ?טכוזרעפייא

 ,דליבסנּבעל -- "עטריפראפ יד, ,'"הלּכ עטשיע

 ץרַאה סָאד, ,(1915) "דלושמוא ןוא דניז ,עּבילע

 יַאמ ײװצ, ,"עגַארפ עסיורג יז} ,"יורפ ַא ןופ

 רעד; ,"תודע רעקיצניא רעד, ,(1916) ?"סעמ

 ,(1917) "יורפ עקיטנײה יד ,"שטנעמ רעיײינ

 ןיז ןוא ןאמ סעדע ,"עּביל ןופ סנכערּברַאפ;

 םעד, ,"גנונעפָאה ענערָאלרַאפ, ,(1918) "ןטָאש

 "תונמחר ןופ טָאג ,(1919) "רעטכָאט סרעדיינש

 "רַאפ וצ זיא ןסעיּפ עטצעל עניײז ןופ ,(1921)
 טקרעמעּב רעגײק עכלעװ ,לעדיײמ יד, :ןענעכיײצ

 ןצּבקע ,(18--41 ,1922 "טפנוקוצג ןיא) "טינ

 יפיוא גלָאפרע סיורג רעייז טימ) "וטסכירק ואוו

 "ולח עשלדײמ, ,"רעמיורט רעד, ,(1922 טריפעג

 ,"דגיז ןופ ןברק ַא, ,"סרעלדעּפ קנַאשזד יד, ,"תֹומ

 ,(19223) עמַארדײעידעמָאק --"טלעג ןָא טכעלש,

 .ַא"א (1925) "טגיײװש טָאג ןוא,

 ןיא ,"עיפארגָאיּב ןײמ רַאפ ןעלאירעטַאמ ,

 "װַא ;10--3 ז"ז ,"ןעטפירש ענעּבילקעגא ס--ל
 ,מונ ,"סטרעװרָאפ, ןיא ,עציקט עשיפַארגָאיּבָאט
 יַארעטיל עשינָאגרַאשז יד, ,ָארּבמָאר ,י- 0

 ן6 1899 ,טססצסתמ ןיא ,"עקירעמא ןיא רוט
 לארׂשי ימכח, 8 ,20 141 ,16 168--51 זיז

 .ּב ;111 ,"ןעטפירש , ,תובשחמילעפ ;"אקירמאּב

 ו"ז ,{| ,"רעטאעט ןעשידיא ןופ עטכישעג .,ןירָאג
 ,161--159 ז"ז ,"רהָאי 404 ,ןייטשבייװ .ּב 1210 --8

 ) 1853) לאוי גנילּביל
 2נָא ַא ןיא ,עיצילַאג ,ןיטַאיסוה ןיא ,ּבעג

 :ידַארט ַא ןעמוקַאּב .החּפשמ רענעעזעג
 טנכייצעגסיוא ךיז ןוא גנויצרעד עלענָאיצ

 רָאי 13 וצ רע זיא ,הדמתה ןייז טימ
 םיא ףיוא ואוו ,לָאּפָאנרַאט ןייק ןעמוקעג
 ?ער רעד העּפשה עסיורגַא טַאהעג טָאה
 ,גרעּבדלָאג רעּב-בוד "חריהז ןופ רָאטקַאד
 ןוא ךנּת טנרעלעג םיא טָאה רעכלעוו
 ףיז חע טָאה רָאי 19 וצ .שיערּבעה
 ןעמוקעג 1887 .עילָאדַָאּפ ןיא טצעזַאּב
 :סטיּפ ןיא רעמערק ַא ןעוועג ,עקירעמַא ןייק
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 :נַאגעג טכעלש רעּבָא םיא זיא'ס  ,גרוּב
 ?צסױרַא ןּבױהעגנָא טָאה רע ןוא ןעג
 רעדח ט"א גנוטייצ ַא גרוּבסטיּפ ןיא ןּבעג
 ענַארפ רעד טעמדיוועג ,"ןעטרָאגנעמולּב
 טָאה רעטעּפש .י"א בושי ןוא ךוניח ןופ
 ןיא גנוטייצ עשידיי ַא ןּבעגעגסױרַא רע

 י"עססערּפ עשידוי אידז ַאגַאקיש

 .אקירמאּב לארשי ימכח

 -- 1899 ןוושח 'ד) קחצי ןַאמּביל
 ,וָאקירטעּפ ןיא ,ּבעג (

 רעשידמול רעמורפ ַא ןיא ,,ּבוג רעקסנימ
 הבישי ןוא רדח ןיא טנרעלעג ,החּפשמ
 :עגלַא טימ ןּבעגעגּפָא ךיז רעטעּפש ןוא
 ןרָאפעגקעװַא 1918  ,גנודליּב רעניימ
 ןַיק עינָאּפַאי ןוא עניכ ,ריּביס רעּביא
 :צ"פ ףעד ןיא קיטעט ןעוועג ,עקירעמַא
 =עג ,לגילפ ןקגיל ריא ןיא -- גנוגעוװַאּב
 :ידי רעטעּפש ןוא רעשיערּבעה ַא ןעוו
 טכעלטנפערַאפ 1920 טניז ,רערעל רעש
 ,"גָאט; ןיא*ןעלקיטרַא טייצ וצ טייצ ןופ
 יי.ש .א .פ, ,"טייצ ,"רעפּפמעק ןעשידיאז
 ןוא ןַאמלדיא ,ל ,י פ"א ךיוא ,,דנַא .א
 ןעמַאזוצ ןּבעגעגסױרַא 1923 טניז ,עשטיא
 ַא ץעװַארק ,מ ןוא ןַאמדירפ .ּב טימ
 ?לַא רַאפא -- "גנַאגפיוא? לַאנרושז:שדוח

 ואוו ,"גנופַאש רעשירַארעטיל רעקיטייז
 טעדנירגעג 1926 ,רעדיל ךיוא ןּבירשעג
 ןוא רוטַארעטיל רַאפ טפירשטַאנָאמ ַא
 ,"ךוּב רעזנואק ט"א קיטירק

 --1875 6/װצ) ןויצנּב רעּביל
 ןייז .עינעמור ,סָאי ןיא .ּבעג (

 ,ליּכשמ ַא דיי ַא ,וקסערּביל קחצי ,רעטָאפ
 :רעּבירַא ןענעדַאפדלַאג .א ןפלָאהעג טָאה
 ןייז ןרָאװעג זיא ןוא סַאי ןייק ןעמוקוצ
 ןשידי םעד ןעיוּב םייּב טנַאה עטכער
 ענייז רענייטשדנורג יד סָאװ ,רעטַאעט
 ןיא ;סַאי ןיא ןרָאװעג טגײלעג ןענייז
 ןעגנַאגעצ ךיז וקסערּביל זיא סעדָא
 ןדנוּברַאפ ךיז ןוא ןענעדַאפדלָאג טימ

 אֵל ןופ עּפורט רעשידיי רעטייווצ רעד טימ
 טָאה .יקסווָאקַאװיּפס:ַאקסעלוגָאמ-רענייט
 ןיא ךָאנרעד ,לושסקלָאפ ַא ןיא טנרעלעג
 םעד ןעמוקַאּב ,זירַאּפ ןיא עיזַאנמיג
 | לטיט ןשימעדַאקַא
 טַאערװַאלַאקַאּב

 ,טשערַאקוּב ןיא
 ןיוש רָאי 15 וצ
 ןלעװַאנ ןּבירשעג
 ,ןעלקיטרַא ןוא
 :עּפש ךיז ,ל טָאה
 טקילײטַאּב רעט
 , ?עמור רעד ןיא
 ןוא גנוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשינ
 וצ טּפשמרַאפ טַאדלָאס סלַא ,עסערּפ

 רעד ןגעק ןעלקיטרַא רָאפ שינעגנעפעג
 רעד ןיא םירעיֹוּפ ןופ גנוריטערטלַאמ
 ;עג רָאי עקינייא ,ײמרַא רעשינעמור
 טרידוטש ןיוװ ןיא ,רערעל:לוש ַא ןעוו
 רעד ןיא טעּברַאעגטימ ןוא ןיצידעמ
 :עג ,עסערּפ רעשיזיוצנַארפ ןוא רעשטייד
 ,עילַאטיא ,דנַאלשטײד רעּביא טזייר
 ןײק ןעמוקעג ױעטעּפש .,א"א ץייווש
 ענעיגיה עכעלטנפע טרידוטש ,עקירעמַא
 רעד ןיא לײטנַא ןַא ןעמונעג ,י"נ ןיא
 רעד ןיא ךיוא ןוא גנוגעװַאּב-רעטעּברַא
 רעּבָא ךיז טפיוהרעד ,רעשיטסינויצ-ילעוּפ
 רערעלוּפָאּפ ןופ ןגַארּפ טימ ןּבעגעגּפָא
 גנויצרעד רעיירפ ,םזירַאטעגעװ ,ענעיגיה
 ,ןגָארפ-טסנוק טימ ףךיוא ,טנוזעג ןוא
 ,?סטרעוורַאפז ,",ש .א .פח ןיא ןּבירשעג

 ,א"א "דנַאל ענג סָאדװ ,?טײהרַאוװזח
 ?עּפס ַא ןיא ןעעדיא ענייז טרידנַאגַאּפָארּפ
 ,"דנוזעג רעזנואפ לַאנרושזשדוח ןלעיצ
 י"נ ןיא ןּבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ
 ןיוא איצ טָאה רע ואו ,0
 םעד ןופ עמַארד יד טצעזעגרעּביא
 יד/ ֹועיֹרּב רעלעטשטפירש ןשיזיוצנַארפ
 םיליפיס םעד טלדנַאהַאּב) "עטגידעשעג
 סױרַא }םעלּבָארּפ עכעלטפַאשלעזעג סלַא

 2157 טידאדעה דר
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 ?רַאפ ךיוא טָאה .(םרָאפכוּב ןיא ךיוא
 ריפ ןיא עסעיּפ עלעניגירָא ןַא טסַאפ
 ואוו ,(1913 ,יײנ) "ּפמוז רעד ט"א ןטקַא
 :ַאמ ַא ןופ עידעגַארט יד טרעדליש רע
 ?נעהּפָאמוא ןוא רעיירפ ,רעכיוה שילַאר
 :,מעד רעד ןיא טייקכעלנעזרעּפ רעגיג
 ?טלעװ רעד ןופ הביבס רעטריזילַאר
 :ַאמ ןיא ךייר זיא עמַארד יד ;טָאטש
 2וינ ןשידיי ןופ סענעצסנּפורג עשירעל
 :עכס ןוא זעיצנעדנעט וצ רעּבָא ,קרָאי
 ?עגסױרַא ךיוא םרָאפכוּב ןיא ,שיטַאמ
 ,מ ג"פ) "ןעּבעל:סטכעלשעג סָאד, ! ןּבעג
 ,(סעגַאלפיוא 3 ,320 ז"ז ,י"נ ,לעזיימ .נ

 2טייצ עשילגנע ןיא ךיז טקילײטַאּב .ל
 ןוא עלַאקידַאר יד טריטקַאדער ,ןטפירש
 ,144110021 1 0 טפירשטייצ עשיניצידעמ

 עסיורג ייוצ שילגנע ןיא טסַאפרַאפ
 ןוא "םייה יד ןוא דניק סָאד: -- קרעוו
 ןּבעגעגסױרַא) "רָאטקָאד ַא ןופ ןקורדנייא;
 1925 ,(ןציקס:רעדעפיילּב ענעגייא טימ
 2ןײא יד ןוא עּפָארײא:ברעמ טכוזַאּב
 ןיא טרעדלישעג העיסנ ןייז ןופ ןקורד

  ינומָאק םעד ןיא ןעלקיטרַא עירעס ַא
 ןכלעוו ןופ ,"טייהיירפ? טַאלּבגָאט ןשיטס
 רעטנעָאנ ַא ןרָאי עטצעל יד ןזיא רע
 ירעטעּבראטימ

 ,"רעטַאעט ןעשידיא ןופ עטכישעג , ,ןירָאג .ּב
 ןיא ,תובשחמ לעב ;(וקסערּביל קחצי ןגעװ) {

 ןגעװ םערַאװ רעײז) "ןענעל סָאד, טַאיּבנכָאװ

 ןיא ,רעגינ .ש ,(*ּפמוז רעד, קיטשרעטַאעט םעד

 ,214--312 ז"ז 11 ,1914 ,"טלעװ רעשידוי רעד,

 --1880 םורַא) לכימ רעּביל
 ,רעטָאפ ןייז .ענליוו ןיא ,ּבעג (

 ?סואווַאּב ַא ,(1905--1839) ןַאמדלָאג ץחצי

 ןייק םיא טָאה ,רעטכיד רעשִיערּבעה רעט
 טָאה רע ,ןּבעגעג טינ גנויצרעד עשידיי
 ןוא ענליו ןיא עיזַאנמיג יד טכוזַאּב
 ןרעטלע ןיז ןופ העּפשה רעד רעטנוא
 טסילַאיצַאס ןטנַאקַאּב םעד  ,רעדורּב
 נָא ַא טציא) וװערָאג רענָאיצולַאװער ןוא

 10 רעביל

 רעד ןיא ןײרַא ירפ (טסינומָאק רענעעזעג
 ןעוועג ןוא גנוגעווַאּב רעשיטסילַאיצָאס
 ןיא רעוט רעלענָאיסעּפָארּפ סלַא קיטעט
 יא ּפ"א ךיוא רעטעּפש ,רשא פ"א ײדנוּבח
 ,(?) רעּב ,ווָאקַאס
 שטנעמ ַא ,קרַאמ
 . ןקידרעייפ ַא ןופ
 ,טנעמַארעּפמעט
 ירענע רענעטלעז
 רעּביא ןוא עיג
 רעד טייקנּבעגעג
 :עגָאיצולָאװער
 ַא ,טעּברַא רער
 ןיא ןוא שיסור ןיא רענדער רעדנצנעלג
 עקידגריפנַא ַא טליּפשעג רע טָאה ,שידיי
 טניז סרעדגוזַאּב ,ײטרַאּפ ױעד ןיא עלָאר
 טניז ךיז ,ק"צ ןופ דילגטימ ןעוועג ,5

 ןרָאפנעמַאװצ יד ןיא טקיליײטַאּב 3

 רעיטשרָאפ סלַא ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ
 ,ד .ס .ר רעד ןופ ךיוא -- ?דנוּב; ןופ

 רַאפ טנַאטַאּבעד:טּפױה ןעועג ,ּפ א
 ?װַא רעלַאנָאיצַאנ:רוטלוק ףרעשידיי רעד
 עטמירַאּב םֹּתעשֹּב יד ןיא עימָאנָאט
 יו ,"רעסערפדנוּב/ יד טימ סעיסוקסיד
 שֵאנ:שידיי רעד ןיא םגה ,א"א רענּפלָאטס
 ,טסילַארטײנַא ןעוועג עגַארּפ רעלַאנָאיצ
 ןעלקיטרַא ,ןטלעז רעייז םגה ,ןּבירשעג
 2ײטַאּפ יד ןיא ןגַארפ עשיטילַאּפ רעּביא
 ּב"מז ,"גנוטייצ:סקלָאפ/ יװ ,ןּבאגסיוא
 ןופ קנעדנָא םוצ ּב"מז ,"טייצ עיינז
 סלַא טכוזַאּב 1906 ףוס ,"סקרַאמ לרַאק
 :פיוא ןוא עקירעמַא "דנוּב, ןופ טַאגעלעד
 י"ג ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ףיֹוא ןטערטעג
 :ער רעשיסור רעד תבושל טעטש איא
 סעיצקעל ייר ַא ךיוא ןטלַאהעג ,עיצולָאװ
 גנוגעװַאּב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןגעוו
 *עד ַא ןיא ןטערטעגסױרַא 1907 28/1 ןוא
 םעד ,װָאכינרעשטלעינַאד טימ עטַאּב

 עיצקאער רעד תעשּב .ס"ט ןופ טַאגעלעד
 ןוא חנ ,ןשטיװָאמַארּבַא טימ ןעמַאזוצ
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 ?רעּבירַא רַאפ ןעוועג ןייטשנייװ לאימחרי
 יַאֹּב רעד ןופ טקנופרעװש םעד ןגָארט
 ?פיוא ,סעיצַאזינַאגרָא עלַאגעל ןיא גנוגעוו
 עגַארּפ רעקיזָאד רעד ןיא קידנטערט
 1910 .א"א ןקַאװטיל .א ,ןענידוי ןגעק
 ?גָאלָאװ ןייק ויטַארטסינימדַא טקישרַאּפ

 ?רָאפ סלַא ,דנַאלסיױא ןייק ןפָאלטנַא ,עד

 ףיוא טקילײטַאּב ךיז "דנוּבי ןופ רעייטש
 יַא ,ד .ס .ר רעד ןופ ץנערעפנָאק רעד
 רעכלעוו ףיוא ,1912 טסוגױַא ןיוװ ןיא ,ּפ
 רעד ןגעװ טַארעפערַא ןטלַאהעג א"צ

 ןוא עיצַאזינַאגרַא רעד ןופ גנולקיװטנַא

 תעשּב ,ײטרַאּפ רעד ןופ טעּברַא רעד
 ֹּב ןיק טקישרַאּפ ןעוועג המחלמ רעד
 טכיופיוא רעטנוא ,,ּבוג רערַאמַאס ,קולוז

 =ידנריּפנָא ַא טליּפשעג ךָאד ,ײצילָאּפ ןופ
 רעשיסור רעקיזַאד רעד ןיא עלַאר עק

 עג עיצולָאװער-ץרעמ רעד ךָאנ ,טָאטש
 טקורעגסױרַא ךיז ןוא ּב"טּפ ןייק ןעמוק
 עקיסַאלקטשרע סלַא ץַאלּפ ןטשרע ןפיוא
 ןופ רעיײטשרָאפ סלַא ,רוגיפ עשיטילָאּפ
 טימ ןעמַאזוצ טַאר:רעטעּברַא ןיא ײדנוּבץ
 :עג שטיוורוג:ןַאד ד"ס םעד ןוא ץָאג ר"ס
 :ץשלַאּביטנַא רעד ןופ רעריפ רעד ןעוו
 עג טקישעג ,עיצַאדילַאטנַאק רעשיטסיוו
 גנוריגער רעקילייוװטיײצ רעד ןופ ןרָאװ
 םעד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןריפ וצ
 עק ןגעק דנַאטשפױא םעד ןופ רעריפ
 ,װַאלינרָאק לַארענעג ,ןיקסנער
 ןייק קעװַא רע זיא עיצולַאװער-רעּכָאטקָא
 ערעפסָאמטַא רעד ןיא רעּבָא ,עניַארקוא
 םוצ קוררעּביא ןקידנטקַאונָא םעד ןופ
 ןּבילּבעג זיא סָאװ ,,ל טָאה ,םזיװעשלָאּב

 :עשלָאּב יד ןופ רענגעק רענעסיּברַאֿפ ַא
 .,טליּפשעג טינ עלָאר ןייק ןיוש ,סעקיוו
 ןיא טעּברַאעג רע טָאה טייצ עסיװעג ַא
 ,ווָאטַארַאס ןיא טלַאטשנַא רעשיטעווָאס ַא
 ואו ,טױיטסערַא ןעװעג רע זיא ךָאנרעד
 ענייז ןּבירשעגנָא עמרוט ףעװקסָאמ ןיא
 ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ רעטעּפש ,תוגורכז

 ,ענול ןיא .ּבעג (1880 18/א1

 ,12 רָאי ַא טלַא ןעוועג
 לטעטש .

 רעד ךָאנ
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 יֵלָאֹּפ ידח :םרָאפכוּב ןיא--.ןַאטסעקרוט
 סעירָאטירעט יד ןופ עימַאנָאטװַא עשיט

 ןיא) "ד"ס רעד ןופ ןּכַאגפױא יד ןוא
 | .(1918 ,עװקסָאמ ,שיסור

 ,16 --15 ז"ז 11 ,"ןעּבעל ןיימ, ,םעדעמ .,וװ

 *עװ, ןיא ,"ןשקע רעד, ,ינודקומ .א ר"ד 3

 493 ,1922 ,י"נ ,"רעק

 --184..) לאומש-ןרהא ןַאמרעּביל
 רענדָארג

 ןזיװעגסױרַא ףיוא זייוודניק ןופ .טנגעג
 ןעװעג רָאי 6 וצ ,ןטייקיעפ עדנצנעלג
 -  ףנּת ץנַאג רָאלק
 .  ֹוצ ןּבױהעגנָא ןוא

 טימ ארמג ןענרעל
 ןיפ ןדייז ןייז

 --דצ סרעטומ רעד
 ןופ בר םעד
 ליפ רעייז ,לטעטש

 ץלַא  ,טנעיילעג
 םיא זיא סָאװ
 ןיא ייס ,ןיירַא טנַאה רעד ןיא ןעמוקעג
 זיא רע זַא .שידיי ןיא ייס שדוק:ןושל

 ןיא ךיז טָאה
 רעטָאפ ןיז טרעקעגקירוצ

 ,"שורּפ רענול רעדע ,,ל דוד:רזעילא)

2 3 

 ,ענװָאק ןיא טכַארּברַאפ רָאי 8 טָאה
 רעּבָא רעטעּפש ,שורּפ ַא ןעוועג טשרעוצ
 טקילײטַאּב ךיז ןוא ליּכשמ ַא ןרָאװעג
 ןוא ,("ץילמה? ,"ןונבלהמ ,"דיגמה? ןיא
 ןרָאפעגרעּבירַא ןרעטלע יד טימ זיא ,ל
 סרעטָאפ ןרעטנוא ןוא קלַאװּוס ןייק
 =יערּבעה רעד טימ טנעקַאּב ךיז החגשה

 :ץגלַא טימ ךיוא ןוא רוטַארעטיל רעש |

 ?קעװַא רָאי 16 ֹוצ ןוא םידומיל עניימ

 ?רעניּבַאר רעד ןיא ענליוו ןייק ןרָאפעג

 *רעד ךיז ,סַאלק ןט3 ןיא ןײרַא ,לוש

 טימ טעדנירגעג ,ןדנוטש ןּבעג ןופ טרענ

 :טסּבלעז רַאפ ןעלזיירק םירבח-לוש יד
 רַאפ סעיצקעל טנעיילעג ואוו ,גנודלית

 ה;ּפשה רעד רעטנוא ןעוועג ,רוטַארעטיל
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 יד ןופ רעלעטשטפירש עשיסור יד ןופ

 שִיערּבעה ןּביירש ןייז טימ ,ןרָאי רעק0
 :לוש ןייז ןופ ּביױל עטסכעה יד טנידרַאפ
 ךיוא ךיז ,ןָאסנעּבעל ןהּכה םדא רערעל
 םוצ טנעלַאט ןייז טימ .טנכייצעגסיוא
 יד ןקידנע ןכָאנ ,ןלָאמ ןוא ןענעכייצ
 ַא טימ טַאהעג הנותח לוש-רעניּבַאר
 םענעעזעגנָא רענליוו ַא ןופ רעטכָאט
 רַאּפ ַא ןיא ןוא יקצָארט השמ סָאּבעלַאּב
 ,קלַאװּוס ןיא טצעזַאּב ךיז םורַא רָאי
 ?בעה רַאפ לוש ַא טנפעעג טָאה רע ואוו

 רעּבָא ,םידומיל עניײמעגלַא ןוא עשיער
 טינ טָאה טיײקיטעט עשיגָאגַאדעּפ יד
 טסייג ןקידנכוז ןקִיורמוא ןייז טקידירּפַאּב
 :עגקירוצ רע זיא םורַא רָאי ַא ןיא ןוא
 ךיז טייצ עסיוועג ַא . ,ענליוו ןייק ןרָאפ
 ןיא ןעמוקעגנַא 1809 ןוא טנרעלעגוצ
 ,טוטיטסניא ןשיגָאלָאנכעט רע-ּב"טּפ
 גַאקידַאר טימ ןעגנויצַאּב ןיא ןײרַא ואוו

 ןופ רעפיױלרָאפ יד ,םירבח עשיסור על
 טסַאפרַאפ ,ַאילָאװ .ַאיַאנדָארַאנצ רעד
 ןופ עיפַארגָאעג ַא שִיערגעה ןיא ןַאד
 ןענּכ ץרא ירקחמק ט"א לארשי:ץרא
 תוּביס עלעירעטַאמ ּבילוצ ,"ברע עלסו
 ןוא םוידוטש ןייז ןסייררעּביא טזומעג
 ואו ,ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ 4
 טפַאשלעזעג ַא ןיא עלעטש ַא ןעמוקַאּב
 *1ענַאלּפ סלַא גנורעכיזרַאפ:רעייפ רַאפ

 טימ ןעװעג םש הנוק ךיז ןוא רעכַאמ
 רעצנַאג רעד ןיא ןעגנונעכײצנַאלּפ ענייז
 ידי ּבײהנָא ,טײצ רענעי וצ טנגעג

 :עג ענליוו ןיא ןיוש זיא ,ןרָאי רעקס
 ןטסילַאיצָאס עשידיי זיירק ַא קיטעט ןעוו
 רבח ַא ס--ל ,שטיוועלעדנוז ןרהא טימ
 ךיוא ןוא ,שארּב ,לוש=רעניּבַאר רעד ןופ
 ןוא זיירק ןקיזָאד םעד ןיא ןײרַא זיא ,ל
 עטסשיגרענע ענייז ןופ רענייא ןרָאװעג
 םיקסע:ץנַארוקעסַא ענייז ּבילוצ ,רעוט

 ןוא רעפרעד יד ןכוזַאב טזומעג טפָא
 וצ סע טצינעגסיוא ןוא ,ןפיוה עשיצירפ

 ט"א

 ןשיווצ םזילַאיצָאס םעד ןרידנַאגַאּפָארּפ
 (1875 םֹורַא) טרסמרַאפ .,םירעיוּפ יד
 :טנַא טזומעג רע טָאה ,טכַאמ רעד רַאפ

 ןעמוקעגנָא זיא ןוא דנַאלסיוא ןייק ןפיול
 עסיורג ענײז ץקנַאדַא .ןָאדנַאל ןייק
 =ָאטיל וצ ןוא ןריװַארג םוצ ןטייקיעפ
 ןעמוקַאּב רֹע טָאה טסנוק רעשיפַארג
 2װַאל ,ּפ ןופ יירעקורד רעד ןיא טעּברַא
 ןַאגרָא ןרענַאיצולָאװער:לַאיצָאס סוװָאר
 ןטײרּפשרַאפ וצ קידנבערטש .םחסקסעמ
 רע טָאה ,ןדיי ןשיװצ טזילַאיצָאס םעד
 עטשרע יד ןַאדנַאל ןיא טכעלטנפערַאּפ
 :בעה ןיא עיצַאמַאלקָארּפ עשיטסילַאיצַאס
 לארשי ירוחּב ימולש לא? ט"א שיער
 תיבל םעב םיבדנתמה* ןּכירשעגרעטנוא

 םעד רַאפ םיא טכַאמ סָאװ ,"לארשי

 םזילַאיצָאס ןשידי םעד ןופ רעדנירג
 ןעמייהעג ַא ףיוא ויא עיצַאמַאלקָארּפ יד
 ?סור ןייק ןרָאװעג טלכומשעגניײרַא ןפוא
 טכַאמעג ןוא .זקע רעטנזיוט ןיא דנַאל
 ?הבישי יד ףיוא טרפּב ,םשור ןקרַאטש ַא
 רעד טימ ןעמונעגפיוא זיא ,םירוחּב
 עּפורג רעד ןופ גנורעטסיינַאּב רעטסערג
 ,ןטסילַאיצַאס:רעלעטשטפירש עשיערבעה
 :ַאק קחצי ר"ד ,ל"להי ,םולּבנעיליל יו
 טיגנ .א"א יקסוועשערעש ,א ,רענימ

 :ָארּפ רעקיזָאד רעד טימ ךיז טנגונַאּב

 ןיא טעדנירגעג 1876 ,ל טָאה ,עיצַאמַאלק
 ילַאיצָאס עשידיי עטשרע יד ןָאדנַאל

 טלעװ רעד ףיוא עיצַאזינַאגרָא עשיטס
 םירבעה םיתסילאיצאסה תדוגא;

 ?ךלָאג רַאזַאל טימ ןעמַאזוצ ,"ןודנולּב
 :ָאס ןדיי עטשרע יד ןופ םענייא ,גרעּב
 ,דנַאלסור ןיא ןרענַאיצולָאװער?ןטסילַאיצ
 ?ילַאיצָאס ןקיזָאד םעד ןופ ןטוטַאטס יד
 ןיא ,ל ןּביושעג טָאה ןייארַאפ ןשיטס
 ?עזרעּביא רעלעלַארַאּפ ַא טימ שיערּבעה
 טָאה ןייארַאפ רעד .שידיי ןיא גנוצ
 2ַאֹּב עשיר עצנַאג יד טרעדורעגפיוא

 יד ֹוליִפַא ןוא ,ןָאדנָאל ןופ גנורעקלעפ
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 .ר"ד ללוּכה בר ןטימ םידוהַאי עשילגנע
 טימ טריסערעטניארַאפ ךיז ןּבָאה רעלדַא
 םעד טימ ןעמַאװצ ןוא ןייארַאפ םעד
 ןפמעקַאּב םיא טוװרּפעג וָאנײד דיגמ
 עכלעו ,ןרענָאיסימ עטלעטשרַאפ סלַא
 ףיוא ,ןָאדנָאל ןיא קיטעט ןַאד ןעוועג ןענייז
 --20/) ןייארַאפ ןופ גנוציז רעטשרע רעד
 ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיא (רײא "כ
 ,ןײארַאפ:רעטעּברַא ןַא ןדנירג וצ ךיוא
 ;גירגטימ ַא ,לַאטנעזָאר .י רעדיינש רעד
 ,ןייארַאפ ןשיטסילַאיצָאס םעד ןופ רעד
 ,שידיי ףיוא ףורפיוא ןַא ןּבירשעגנָא טָאה
 :עגּפָא ןֹוא טריטקַאדער םיא טָאה ,ל
 ?רָאפ זיא 1876 26/טוװ םעד ןוא טקורד
 ןופ גנולמַאזרַאפסגנודנירג יד ןעמוקעג
 םעד -- "הכאלמה ילעּב לּכ םירבהח יד
 ףיוא ,ןײארַאפ:רעטעּברַא ןשידיי ןטשרע
 ּפ ןעװעגיײּב בגא ןענייז סע רעכלעוו
 ?גנע רעד ןופ רעטערטרַאפ ןוא ווָארװַאל
 טָאה ,ל .גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשיל
 רע ואו ,עדערסגנונעפע יד ןטלַאהעג
 עגַארפ עשי ײ יד זַא ,טנַאטַאּב טָאה
 :ַָאס רעד ןיא רָאנ ןרעוו טזײלעג ןעק
 רעטעּפש .טפַאשלעזעג רעשיטסילַאיצ
 ךַאנ ןרָאװעג טעדנירגעג ךיוא ןענייז
 :ייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי עקיגייא
 2רעכַאמלטנַאמ ַא ,ןײארַאפ-רעדײנש א ,ןענ
 :עצ יז ןענייז ןכיגניא רעּבָא ,ןייארַאפ
 ער ןגעק עדער ַא ס--ל ּבילוצ ,ןלַאפ
 רעלדַא ר"ד רעניּבַאר םעד ןוא עיגיל
 ?נעמַאװצ ַא וצ ןעמוקעג לַאמנייא זיא
 :ָאס ןופ רעדילגטימ יד ןשיװצ סיוטש
 ײצילַאפ רעד ןוא ןייארַאפ ןשיטסילַאיצ
 זיא ןוא ןָאדנָאל טזָאלרַאפ טָאװ .ל ןוא
 טָאה רע ואוו ,ןיוו ןייק ןרָאפעגרעבירַא
 עפורג ַא ןופ גנוציטשרעטנוא רעד טימ
 :רעּב ןיא ןטסילַאיצָאס:ןטנעדוטס עשידיי

 :ןצסױרַא 1877 יַאמ ןיא ןּבױהעגנָא ןיל
 :רֹושז ןשיטסילַאיצָאס ןטשרע םעד ןּבעג

 רעכלעו ,"תמאהח שיערּבעה ןיא לַאנ

 :עטסײגַאּב עסיורג ַא ןפורעגסױרַא טָאה
 עטמיטשעג לַאקידַאר יד ןשיװצ גנור

 ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ ןזיירק
 טפעה עטירד סָאד רעּבָא ,דנַאלסור ןיא
 ןרָאװעג טריקסיפנַאק ןיא לַאנרושז ןופ
 ןכָאנ ןוא רוזנעצ רעשיסור רעד ןופ
 ,טלעטשעגּפָא לַאנרושז רעד ךיז טָאה ןט4
 2עג טריטסערַא ,ל זיא 1878 רַאורּבעּפ
 ןעמ טָאה עיזיווער רעד תעּב ןוא ןרָאװ
 ליב ןוא ןריּפַאּפ ךס ַא ןענופעג םיא ייּב
 =עג ןּבָאה סָאװ ,ןטנעדוטס ןופ רעד
 עסַאמ ַא ךיוא יװ ,ןילרעּב ןיא טניואוו
 ןטסילַאיצָאס עטנַאקַאּב עלַא ןופ ווירּב
 :עג טּפשמרַאפ זיא ,ל ,טלעװ רעד ןופ
 ןעגיואוו רַאפ םישדח רָאּפ ַא ףיוא ןרָאװ
 ;רַא רעדנעלגנע ןופ סַאּפ ןשלַאפ ַא ףיֹוא
 ןּבעגעגסױרַא רעטעּפש ןוא ןַאמיירפ רוט
 :לעװ ,גנוריגער רעשיסיירּפ רעד ןרָאװעג
 ןופ טַאטנעטַא םעד ּבילוצ ןַאד טָאה עכ
 :ליו רעזיק ןשטייד ןפיוא גניליּבָאנ
 ןצעזעגסמַאנסיוא יד טריפעגנייא םלעה
 ויא 1879 26/ש .ןטסילַאיצָאס רַאפ

 סעצַארּפ רעטמירַאּב רעד ןעמוקעגרָאפ
 שטיווטרוג ,ג םירבח ענייז טימ) ,ל ןופ
 טּפשמרַאפ זיא רע ןוא (ןָאסנָארַא ,מ ןוא
 ןכָאנ ,שינעגנעפעג רָאי ַא ףיוא ןרָאװעג
 ןייק קעװַא ,ל זיא ףָארטש יד ןעמוקּפָא
 רָאג טינ ּבילוצ -- טָאה ןוא עקירעמַא
 ןעמונעג ךיז -- תוּביס עטרעלקעגפיוא
 רעד ,.ל -- .זיקַאריס ןיא ןּבעל סָאד
 ,טוילַאיצָאס ןשידי םעד ןופ רעטָאפ
 םזיסקרַאמ ןופ רעגידיירּפ רעטשרע רעד
 קיטייצניילג ןעגנורדעגכרוד ,ןדיי ןשיווצ
 ַא טימ ןוא ןעגנומיטש עלַאנָאיצַאנ טימ
 רעכלעוו ןיא ,שִיערּבעה וצ עּביל רעפיט
 רעדנצנעלג ַא ןעוועג ןיא רע ךַארּפש
 םעד רַאפ טכַארטַאּב טָאה ,טסיליטס
 :ָאס סָאד ןגָארט ֹוצ טנעמעלע ןטסעּב
 עשידיי יד ןשיװצ טכיל עשיטסילַאיצ

 רעבירעד ןוא םירוחּב-הבישי יד ןסָאמ |
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 עשיטסילַאיצָאס:שירַארעטיל ןייז רע טָאה
 זיולּב ,שִיערּבעה ןיא טריפעג טייקיטעט
 עשידיי יד טימ גנורירַאּב ןיא קידנעמוק
 :עג ךיז רע טָאה ןָאדנָאל ןיא רעטעּברַא
 ,ךַארּפש רעשידיי רעד טימ ןצונַאּב טזומ
 ,ןטייקיניילק ץוחַא ,רע טָאה שידי ןיא
 ןוא לרעמשח ט"א סעומש ַא ,ןעמזירָאפַא
 ךיוא ,יורפ ןייז וצ ווירּב יד ,"לרעּב

 :ָאס ןימ ַא -- לקיטרַא ןַא ןּבירשעגנָא
 סָאװ ,"ןטש השעמ} ט"א עריטַאס עלַאיצ
 טשרע ןֹוא טקידנערַאפ טינ ןּבילּבעג זיא
 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ גנַאל טינ ָאד
 שטיוָאקרעּב .מ ר"ד ןופ "טפנוקוצז ןיא
 טזײװ ,רע טָאה לקיטרַא ןקיזָאד םעד)
 שיערּבעה ןיא טעּברַאַאּב רעטעּפש ,סיוא
 יד טקורדעגּפָא 1וו "תמאה; ןיא ןוא
 ס--ל ןופ ךַארּפש יד .(וצרעד המדקה
 ?ילפ ןוא ןייר ץנַאג זיא ןטפירש עשידיי
 ,ףוס רעשיגַארט ןייז טינ ןעוו ןוא ,קיס
 :רעּביא טזומעג ףוסלּכףוס רע טלָאװ
 ןּבָאה סָאד יו ,שידיי וצ ןצנַאגניא ןייג

 :ָאס עשידי יד ןָאט טומעג רעטעּפש
 יד יס ,ןטסיערּבעה יד ייס ,ןטסילַאיצ
 יװ ייס  ,ןרָאטַאלימיסַא = ןטילָאּפָאמסָאק
 :עג עלַארטנעצ יד .ל טּביילּב רעּבָא ייס
 ןופ דָאירעּפןעניגַאּב םעד ןיא טלַאטש
 ןיז טימ ןוא ,םזילַאיצָאס ןשידיי םעד
 ןופ ןּבײהנָא יד ןדנוּברַאפ ןּביילּב ןעמָאנ
 ,רוטַארעטיל רעשיטסילַאיצַאס רעזנוא
 =עפָארּפ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטילָאּפ

 ,גנוגעװַאּב רעלענָאיס

 110100ה ס8ק. 86- ,גרענניצ {2 8
 רעד ןופ עטכישעג יד, ,ןיגרוּב .ה ;טגזא

 ,ןָארטיצ .ל .ש ;"גנוגעועּב רעטײּברַא רעשידיא

 ,ימ ,ב 149--3 זיז || ,"תורוד עעירארעטיל יירד,

 ןיא ,"ןייאראפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעטשרע,

 יא 11| ,ו0 ,שטיװערוג .ג {} ,"סקנּפ ןטיױרק

 ;{ס ,"שטיוועלעדנוז ןרהא , ,קַאװטיל

 ,"הריפצה, ןיא ,"תמאה תכרעממ ,, ,שטיװָאקרעּב

 ןיא ,".ל ןגעװ ןעלאירעטַאמ עײנצ 16 9

 ןיא ןיא שטיװָאקרעּפ) ׁש| ,1924 ;"טפנוקוצ,

 ,מ ר"ד

 ווירּב ענייז ןוֿפ ,ויכרַא ןכײר ב-- ל ןיפ ץיזַאּכ
 ,עשיערּבעה יד ייס עשידיי יד ייס ,םיבתּכ ןוא

 עיּפָאטוא ןַא ָאד ךיוא ןיא סע עכלעװ ןשיװצ

 לע םלוע ןקתל ןוימדהו תרקבה תופעוּתע ט"א

 ,"חולײיעטעּבױאה ןיא ,.מ .װ ;('הכאלמה יּפ

 ,19 ,אםישס 6 ןיא ,רעּבלעג ,מ ,נ ר"ד 1

 (1921 1/ט1--1868) בקעי יקסדיל
 רדח ןיא טנרעלעג ,םינָאלס ןיא .ּבעג
 טכַארּברַאפ ןרָא=טנגוי יז ,הבישי ןוא
 יד ןעװעג זיא רע ואוו ,עװקסָאמ ןיא
 רפוס ַא-- רעטָאפ ןייז ייּב טנַאה עטכער
 שוריג ןכָאנ ,םירפס:רכֹומ ַא ןוא ם"תס
 ?עג טיײצ עסיוועג ַא רע טָאה עװקסָאמ
 .ןרָאפעגקעױַא ןַאד ןוא קסנימ ןיא טּבעל
 ןּבױהעגנָא טָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןייק
 :יִׁש ןיא טעּברַא עשירעגעלרַאּפ עשידיי ַא
 ןעמוקעגקירוצ רע ןיא 1899 .ָאגַאק
 ןרָאװעג ,עשרַאװ ןיא טצעזַאּב ךיז ,ןוא
 רענַאקירעמַא יד ןופ רעלטימרַאפ רעד
 יב ןשידי םעד רַאפ ןגַאגסױא עשידיי
 =ייטש ,דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןיא קרַאמרעכ
 ,ןייירק עלַאקידַאר יד וצ טנעָאנ קידנע
 עשידיי יד ןפלָאהעגטימ ךיוא רע טָאה
 :ַאיצָאס ןריטרָאּפסנַארט ןרענָאיצולָאװער
 .דנַאלסוא ןופ רוטַארעטיל עשיטסיל
 םעד טעדנירגעג רע טָאה 1900 םורַא
 פא ןטשרע םעד -- "סערגָארּפז ג"פ

 ןייז קנַאדַא ןוא ג"פ ןשידיי םעגרעד
 םיא טייקשירעמענרעטנוא ןוא טייקיטכיט
 ןוא טלקיװטנַא רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ
 ײר רעצנַאג ַא ץֹוחַא ;טרעטײרּברַאפ
 =ירָא ,ןּבַאגסױא עכעלטפַאשנסיװ?רעלוּפָאּפ
 ס--ל טָאה ,עטצעזעגרעּביא ןוא עלעניג
 ןּבעגעגסױרַא רעטשרע רעד ךיוא ג"פ
 רעכלעװ) ןעזייר םהרבא ןופ קרעװ יד
 רעטעּברַאטימטּפיוה רעד ןעוװעג בגא זיא
 ןופ ןרָאא עטשרע יד "סערגָארּפ? ןופ
 *רעד .א"א שא םולש ,(ץנעטסיסקע ןייז

 ןיא ןסקַאװעגסױא ג"פ רעד זיא טּפיױה

 רעשיסור רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאי יד }
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 וצ סערעטניא רעד ןעו ,עיצולָאװער
 =כָאנ רעד ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ןרָאװעג זיא ךוּב ןשידיי ןפיוא גערפ

 ?עג זיא 1911 םורַא ,סיורג סרעדנוזַאּב
 יד ןופ טַאקידניס דעד ןרָאװעג ןפַאש

 ג"א רעגעלרַאפ עשיערּבעה ןוא עשידיי

 ךיז ןּבָאה סע ןכלעװ ןיא ,ילַארטנעצח
 "הישוּתז ,"סערגָארּפז ןג"פ יד טקינייארַאפ
 ,ןימיש .ּב ,שטיװָאקלַאש-רודגיבא:ןּב ןופ
 ("רחשהז ג"פ) ןַאלּפַאק ,א ,קרעּבערש ,ש

 עשירעגעלרַאפ ס--ל זיא ןַאד טניז ןוא

 ?נעצז טימ ןדנוּברַאפ ןעוועג טייקיטעט

 ?טייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,"לַארט
 ַא טעדנירגעג רע טָאה עיצַאּפוקַא רעש
 ,"שידויח ג"א ג"פ ןקידנעטשּבלעז םעיינ
 ןיא רעטסקיטעט רעד ןעוועג זיא סָאװ
 עיצַאּפקָא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד
 ןּבעגעגסױרַא ןוא םעדכָאנ רָאי רָאּפ ַא ןוא
 ,לרעװ ערעסערג גנילדנעצ עכעלטע

 רעטעּפש ,ןעגנוצעזרעּביא טּפױהרעד
 ןשטיװָאקלַאש טימ ןעמַאזוצ רע טָאה
 עמריפ עטלַא יד ןעמונעגרעּביא א"א
 ?ליוו ןיא רעצעזטפירש ןוא ץנַארקנעזָאר
 טָאטש עקיזָאד יד קידנכוװַאּב ןוא ,ענ
 ?גיא רעיינ רעד ןופ ןסערעטניא יד ןיא
 ןוא ןרָאװעג קנַארק רע זיא ,גנומענרעט
 האווצ רעד ןיא קידנגָאזּפָא ,ןּברָאטשעג
 רעלעטשטפירש עשידיי יד ןרעקוצמוא
 ?שידויז ג"פ ןייז ןופ ןצירטַאמ יד

 ) -- 1874 .א קַאװמיל
 ;ללעה בקעי=םייח ןופ םינָאדװעסּפ
 ןופ ןוז סלַא ענליװ ןיא .ּבעג ,דנַאפ
 ?עג רָאי 12 זיִב ,ןַאמרופ ןעמערָא ןַא
 סהלעמ 'ר ןיא ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעל
 ןופ םיצוּביק ןוא תובישי יד ןיא ,הבישי
 --קצולס ,םינָאלס ,ןישזָאלָאװ ,קָאשישייא ,

 רערעל ַא ךיוא ןעוועג 18 רָאי ַא זיּב
 ןעמוקעג 1893 טסּברַאה ,רעפרעד ףיוא
 ןױש ןַאד ךיז ,ענליו ןייק בושי ןופ
 רעד טימ טריסערעטניא קרַאטש ױעיז

 11 .ּב ןָאקיסקעל
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 טימ ןעמַאזצ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי
 ,קעטָאילּביּבַא טנפעעג םירבח עכעלטע
 ?סקלָאפ ןשידיי םעד ןעײרפַאּב ֹוצ ידּכ
 יד וצ ןעיצוצ םיא ןוא ר"מש ןופ רעזעל
 | טכיּב עשידיי עיינ

 ןּבָאה סָאװ ,ךעל
 :עגנָא ךיז ןַאד
 ןזיוו וצ ןּבױה
 ,רעמ ןוא רעמ ץלַא
 ןיירַא 1894גנילירפ
 ןײרק םעד ןיא
 עשידי יד ןופ
 ןיא ןטסילַאיצָאס
 ןופ גנולעטשַאּב רעד טול ןוא ,ענליוו
 ?"רערעלװ ,זיירק םעד ןופ חעױיפ םעד
 ייא ֹוצ ןּבױהעגנָא (ונל עז) יקסנַאשזָאג
 סיקסטוַאק לרַאק שידיי ףיוא ןצעזרעּב
 עשירַארעטיל עטשרע ןייז--לקיטרַא ןַא
 טקורדעגּפָא ךיוא טייצ רענעי וצ ,טעּברַא
 ,"ןרעטמַאל רעדק ה"מז סרָאטקעּפס ןיא
 גנוטעּברַאַאּב ַא--ךַאז עטשרע ןייז - ,4
 ןּבירשעגכרוד ךיז .עדנעגעל:שרדמ ַא ןופ
 יד רַאפ ןכַאז םיא טקישעג ,ןצרּפ טימ
 95--1894 רעטניוו ,יךעלטעלּבבוט=םויא
 ףוא בושי ןפיוא רערעל סלַא טכַארּברַאפ
 ?רעד סיקס--נַא ,ש טצעזעגרעּביא טרָאד
 ןופ עטכישעג יד; 8004043 ןופ גנולייצ
 עטכעלש ַא ןעוועג זיא סָאװ) "עילימַאפ ַא

 =רַא ןשידיי סיקס--נַא ןופ גנוצעזרעּביא
 ףןֹּב ןופ ר"א סיֹורַא זיאס ןוא (לַאניג
 תמחלמ ידו ט"א (רעיירק ,ז .י) הירא
 ,רעצעזטפירש ףסוי ג"פ) "ןעּבעל ןרַאפ
 טקורדעגרעּביא לָאמליפ ,1895 ,ענליוו
 רעד טול ןיא טייצ רענעי וצ .(ןרָאװעג
 . טעדנירגעג יקסניּפ דוד ןופ עוויטַאיציניא

 "טעטימָאק רעשינָאגרַאשזװ ַא ןרָאװעג
 :טײרּפשרַאפ ןוא ןּבעגוצסױױַא ליצ ןטימ
 ?עלעּב ןוא עכעלטפַאשנסיװ  רעלוּפָאּפ
 =רַא עשידיי רַאפ רוטַארעטיל עשיטסירט
 ?ביּב-רעטעּברַא עשידיי ןדנירג ,רעטעּב

65( 
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 :ָאק רעד :ץניװַארּפ רעד ףיוא ןקעטָאיל
 ןיא ןעגנולײטּפָא טַאהעג טָאה טעטימ
 טריפעגנָא ןיא ,קָאטסילַאיּב ןיא ,קסנימ
 2עּפש טָאה סָאװ ,זיירק םעד ןופ ןרָאװעג
 ּפ טימ ,"דנוּב; םעד טעדנירגעג רעט
 2נֵא רעטעּפש) רעלעה הנח ןוא ןַאמ -נַא
 ךרוד ,שארּב (לַאטנעזָאר ַאננַא --יורפ סנַאמ
 רעלסערּב ,א ןוא קיטָאק ,א ןופ ג"פ םעד
 "טעטימָאק רעשינָאגרַאשז/ רעד טָאה
 ט"א ךעלכיּב ס -- ל ןּבעגעגסױרַא ךיוא
 ,סעדלעז היח ּפײא "ןעדנעװַא 2 רעטניווװע
 ןפיוא טשרעוצ ןּבירשעג טָאה רע סָאװ
 רענלימ ןכייר ַא יב רערעל סלַא בושי
 ?ליוו רעד ןיא -- לייט ןטייווצ םעד ןוא
 זיא רע ואװ ,עמרוט רעשיטילָאּפ רענ
 1897 יַאמ ןיּב 1896 ינוי ןופ ןסעזעג
 ,(לָאמ 6 ךָאנ טריטסערַא ןעוועג רעטעּפש)
 עכעלטפַאשנסיװ = רעלוּפָאּפ -- ,לכיּב סָאד
 רעשיטסירטעלעּב ּבלַאה ַא ןיא ןסעומש
 2ױע ןסיוחג ַא רעייז טַאהעג טָאה ,םרָאפ
 :עג טקורדעגרעּביא 6 לָאמ ַא ןיא ,גלָאפ
 טצונַאּב ךיוא ,"סערגָארּפז ג"פ ןופ ןרָאװ
 ?טנװַא יד ןיא המחלמ רעד זיּב ןרָאװעג

 =סורַא 1897 יַאמ ,רעטעּברַא רַאפ ןלוש

 ?ײעטַאק ןייק וויטַארטסינימדַא טקישעג
 :יישרַאפ ןיא טּבעלעג 1902 זיּב ,ווַאלסָאנ
 ילֲאַּפ רעטנוא ,םוחּת ןופ רעטרע ענעד
 רעד ןיא קיטעט ןעװעג ,טכיזפיוא:ייצ
 :עװַאּב:רעטעּברַא רעשידיי רעלַאגעלמוא
 ןייק טקישרַאפ 1902 רַאורּבעפ ןיא ,גנוג
 =עד ןעמוקעגקירוצ ןענַאװ ןופ ,ריּביס

 קסניװד ןיא טעּברַאעג ,1904 רעּבמעצ
 :לֶא טימ ןעמַאוצ ,"דנוּבק ןופ ק"צ םייּב

 :יטש:רעטעּברַא יד, טריטקַאדעװ ןעניג
 ןילַא טעמּכ ןרעמונ עטצעל יד ,?עמ
 םוצ ןטערטעגפיוא 40 ימונ ןיא ,טליפעגסיוא

 טיירטש ערעזנוא?) .ל ּפ"א לָאמ ןטשרע
 יבעמ ןוא םזיװעשלָאּב ןגעוו--"ןעגַארפ
 2קֵא ןַא ןּבױהעגנָא ןַאד טניז ,(םזיוועש

 עשירַארעטיל עשיטַאמעטסיס ןוא עוויט
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 =ידנוּב עלַא ןיא טקילײטַאּב ךיז ,טעּברַא
 ,קומ .א ,,ל .א ּפ"א ךיוא ,ןּבַאגסױא עש
 יקסרוג ,א ,ליּפ ,א ,דיחי:ןּב ,ךורּב ,יול
 גנילירפ ןופ געט:סטייהיירפ יד ןיא .א"א
 קיטעט ןעוועג 1906 רעטניוו זיּב 5
 ןופ 'מונ 8 יד טריטקַאדער ,עשירַאװ ןיא
 "רעטייּברַא רעװעשרַאװװ ןלַאגעל םעד
 =רַא ןלַאגעלמוא םעד ןופ 'מונ 4 יד ןוא
 :עג ענליוו ןיא ןַאד ,"קָאלג רעד? ןַאג

 :סקלָאפ, ,"רעקעווח ןיא לײטנָא ןַא ןעמונ

 ?עטיל סָאד טריטקַאדער ,א"א יגנוטייצ
 רעדח טַאלּבנכָאװ עכעלטפַאשלעזעג-שירַאר
 ןופ 1908 ןּבעגעגסױרַא) "תּבש ףיוא גָאט
 ה"מז ַא ,(םַאזגנַאליקסנילּפַאק לכימ:לארשי
 ןיא זיא דלעפנעזָאר ,ש ןעוו ,"ךילרעייפז
 :עמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא 1909 רַאורּבעפ
 םעדײ טריטקַאדער םישדח 3 ,עקיר
 ,עשרַאװ ןיא 1910 רעמוז ,ּב"טּפ ןיא "דניירפ
 עשיטסיצילּבוּפ "דניירפע ןיא ןּבירשעג

 ;עט עשירַארעטיל ףיוא ךיוא ,ןעלקיטרַא
 :שירפ דוד ןגעק ןטערטעגפיוא א"צ ,סעמ

 ענייז טימ גנַאהנעמַאװצ ןיא ןענַאמ
 :יל רעשידיי רעד ןגעק ןעגנוטערטסױרַא

 :עג תֹוּביס עשיטילַאּפ ּבילוצ ,רוטַארעט
 ןיא טּבעלעג ןוא עשרַאװ ןזָאלרַאפ טזומ
 =יטַאּב ךיז 1913 רַאורּבעפ ,דנַאלסיױא
 ןופ ץנערעפנָאק רעניו רעד ףיוא טקיל
 =נעמַאוצ ןפיוא רעּבמעצעד ןוא "דנוּבץ

 ןופ סעּפורג עשידנעלסיוא יד ןופ רָאפ
 ץנערעפנָאק רעניװ רעד ףיוא ,ידנוּב,
 :רָאפ ַא ןעוועג .ּפ .א ,ד .ס ,ר רעד ןופ
 ןופ רעּבעגטכירַאּב ןוא דנוּב ןופ רעייטש
 וװירּב ןּבירשעג ;עיסימָאק:טַאדנַאמ רעד
 ןיא סערגנָאק ןשיטסיניצ ןט13 ןופ

 ,עקירעמַא ןייק קעװַא רעטעּפש ,"דניירפ;
 =גכָאװ סָאד טריטקַאדער 1915 טניז ואוו

 ןופ ןַאגרָא םעד--ײטלעוו עיינ יד, טַאלּב

 :ַארעדעפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידייק רעד
 יב י טימ ןעמַאװצ ,"עקידעמַא ןיא עיצ

 עטרירטסוליא סָאד טריטקַאדער יקצולַאס
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 ײדנַאלסור ערענָאיצולָאװער סָאד,; ב"מז
 זנַאּברַאפ 2 לַארטנעצ ןופ ןּבעגעגסױורַא)

 :ַארעדעּפז רעד ןופ ג"פ ןיא ײדנוּב ןופ
 רעד ךָאנ ,(128 ו"ז ,1917 "נ ,"עיצ
 ןיק ןעמוקעגקירוצ עיצולָאװער ץרעמ

 ק"צ ןיא ןרָאװעג טליײװעגסיוא ,דנַאלסור

 ?קַאדער ןרּתסא טימ ןעמַאזוצ ,ידנוּב? ןופ

 ןַאמטָאר ןעוועג ,"רעקעו םעד,ק טריט

 עיצַאּפקָא רעד ךָאנ ;הליהק רעד ןופ
 יד ןעו ,ןשטיײד יד ךרוד קסנימ ןופ
 :עּברַא רעשידיי רעד ןופ ןטפערקטּפיוה
 ןגָארטעגרעּבירַא ךיז ןּבָאה גנוגעװַאּב-רעט
 =עג ,וועיק ןייק רעּבירַא ,ענִיַארקוא ןייק
 רעקילײװטײצ רעד ןופ טַאטוּפעד ןעוו
 ףיוא ,גנולמַאזרַאפ רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ
 .ָאּפ רעדנצנעלג סלַא ןטלַאהעג רעכלעוו
 ייּב ,םזינויצ ןגעוו טַארעּפער םעד טסימעל

 רעד ןּבילּבעג "דנוּבק ןופ גנוטלַאּפש רעד

 :עֹג ,לגילפ ןטכער-טסקע םעד ןופ רעריפ
 ידי רעד ןיא ליײטנָא ןקיטעט ַא ןעמונ
 םעד טסַאפרַאפ ,גנוגעװַאּב:רוטלוק רעש
 ןיא עגיל?רוטלוק רעד ןופ טסעפינַאמ
 "ןעטעלויּבצ ריא טריטקַאדער ,ענִיַארקוא

 .(1921 ,עשרַאװ ןיא טקורדעגרעּביא) 1918
 ,עויטוקעזקע ריא ןופ דילגטימ ןעוועג
 :ָאק רעלענָאיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ
 טינ רעּבָא ,רעטנַאלּפעג רעד רַאפ עיגעל
 ,עידעּפָאלקיצנע רעשידיי רעטױיזילַאער
 עטסנדיישרַאפ יד ןיא טקילײטַאּב ךיז
 28רעטיל ייס עשיײטרַאּפ ייס ,ןּבַאגסױא

 ןופ רעטלַאװרַאפ ןעװעג 1919 ,עשיר
 :ַארעטיל םעד ןופ עיצקעס רעשידיי רעד

 "םָאקטילװ ןופ ָארויּב ןשירעגעלרַאפ:שיר

 .ימָאק רעשירַארעטיל רעשינִיַארקואלַאז)
 :שדוח םעד טריטקַאדערטימ ןוא (?טעט
 ,"ןעניגַאּב; עיצקעס רעד ןופ לַאנױװשז

 זיולּב סיױרַא ; 126 ז"ז ,1919 ינוי ,וועיק)
 ןטיױר םעדא ךיוא ,(ךוּב עטשרע סָאד

 רעד ןופ עטכישעג רעד וצ ב"מז--"סקנּפ

 :ַאיצָאס ןוא גנונעװַאּב:רעטעּברַא רעשידיי

 ג"פ . |) ןדיי ייּב ןעגנומערטש עשיטסיל |
 ;150 ו"ז ,1920 ,ועיק "עגיל:רוטלוקח
 =לוקע ג"פ ,עגַאלפױא עטרעמרַאפ עט2
 ,(206 ו"ז ,1921 ,עשרַאו ,יעגיל = רוט
 לאוייקחציװ :םרָאפכוּב ןיא ןּבעגעגסױרַא
 ןכירטש עשירָאטסיה = רוטלוק / יקצעניל
 יג"פ רעװעיקז) ײעכָאּפע:הלּכשה רעד ןופ
 ?טייצ יד טריטקַאדער ,(56 ז"ז ,9
 ,(1920 ץרעמ ,וועיק) "גנונפָאה ידח טפירש
 ןעמוקעג ,דנַאלסורנטַאר טזָאלרַאפ ןַאד
 ענליו ןיא טּבעלעג ,ןלױּפ ןיק
 5ןכוזַאּב טייצ וצ טייצ ןופ ,עשרַאװ ןוא
 עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא סלַא קיד
 :טעטש ןוא טעטש ענעדיישרַאפ ןרָאטקעל
 ענעדיישרַאפ ףיוא ןטַארעפער טימ ,ךעל
 יִלֲאּפ ,עכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק ,סעמעט
 :ירַארעטיל ,עשיפָאסָאליפ:לַאיצָאס ,עישט
 ,(ריטַארעטיל ,גלַא רעד ןגעו ךיוא) עש
 2נוא/ טַאלּבנכָאװ סָאד טריטקַאדער

 םעד ,1925--1920 ,ענליוו ,"קנַאדעג רעז
 ןשיטַארקָאמעדלַאיצָאס םעד ןופ ןַאגרָא
 ויא .ל ןכלעוו ,דנוּב (ןשיטסיוועשנעמ)
 ןייז יו ,םעדכָאנ וליפא יירט ןּבילּבעג
 ?רַאפ ךיז טָאה ענליוו ןיא עּפורג עניילק
 "דנוּב/ םענײמעגלַא םעד טימ טקינייא
 ןעוועג ךיוא טייצ עסיוועג ַא ;ןליױּפ ןיא
 ,יטלעוװו:רעכיּב+ רעד ןופ רָאטקַאדערטימ

 :ףושז:שדֹוח םעד טריטקַאדער ,עשרַאװ
 רעד ךרוד ןּבעגעגסױרַא) "רוטלוקא לַאנ
 ?רַאװ ,"עגיל:רוטלוקח עּפורג:װיטַאיציניא

 ,(1922 רעּבמעצעד ןוא רעּבמעװַאנ ,עש
 ייסקנּפ רעסיור רעדק/ ּב"מז עטייווצ סָאד

 ךיז 1925 ,(187 ו"ז ,1924 ,ג"פ .זרעד)
 רעװעשרַאװ רעד ןיא טקילײטַאּב ךיוא
 ?רַא טימ ןיולּב רעּבָא ,"גנוטייצסקלָאפח
 ךיוא ,סעמעט עשירַארעטיל ףיוא ןעלקיט
 :ײּברַאװ ,"רעטעלּב עשירַארעטילק יד ןיא
 :עמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא 1925 ,"חול:רעט
 טעדא ןיא טימ:טעּברַא רע ואוו ,עקיר
 ןשידייװ םעד ןופ ןַאגרָא םעד -- "רעקעוו
 שקעל טלַאה ןוא דנַאּברַאפ ןשיטסילַאיצָאס
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 ףיא דנַאל ןופ טעטש עלַא רעּביא סעיצ
 --.סעמעט עשירַארעטיל ןוא עשיטילָאּפ

 רעד ןיא ןרוגיפ עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא
 רעטסרעלוּפָאּפ רעד ,גנוגעװַאּב רעשידנוּב
 םעד וצ טרעהעג ,רעריא רעלעטשטפירש

 :עג ,ײטרַאּפ רעד ןופ לגילפ ןלַאנָאיצַאנ
 רעד ןופ גנורעטיירּברַאפ רעד רַאפ ןעוו
 :ָאיצַאנ רעשידי רעד ןופ ץנעטעּפמָאק

 ףרַאש ,עימָאנָאטױװַא רעלערוטלוק . לַאנ
 .רַאּפ רעד ןיא םזילַארטײנ םעד טּפמעקַאּב
 :רַאפ עסיורג ךיוא ןּברָאװרעד ךיז  ,ייט
 :לוק רעשידי רעיינ רעד רַאפ ןטסניד
 עכלעװ ,רוטַארעטיל ןוא גנוגעװַאּב:רוט

 עקילָאצליפ ענייז ןיא ייס טריזירַאלוּפָאּפ

 ַא ץֹוחַא ,רָאטקעל סלַא ייס ןעלקיטרױַא
 יו ,ןרושָארּב עשיטילָאּפ ייר רעצנַאג
 --"םזילַאיצָאס רעכעלרעגריּבניילק רעד;
 םַארגָארּפ רעשי:ס"ס רעד ןופ קיטירק ַא
 ,(שיסור ןוא שידיי ןיא סױרַא ;1906)
 ןגעו -- "עזמעט ןופ ןעגערּב יד ףיואק
 יא .ד .ס .ר רעד ןופ רָאפנעמַאװצ םעד
 =סַאז ,ד טימ ןעמַאזוצ ,ןָאדנַאל ןיא ,ּפ
 ,א"א 1907 ,"טלעװ ידח ג"פ ,יקסווַאל
 | ןעוועג סָאװװ ט"א ךוּב ַא ןּבעגעגסױרַא
 ,ןיקצעלק .ּב ג"פ) "תונורכז ןוא ןדויטע

 ןטסערג םעד טָאה סָאװ ,(287 ז"ז ,6
 רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ סערעטניא

 ?עװַאּב-רוטלוק ןוא =רעטעּברַא רעשידיי

 :עּפמעט ןקידעּבעל ַא טימ ןּבירשעג ,גנוג

 ןײרַא א"צ ןעייג ךוּב םעד ןיא) טנעמַאר
 ,שטיוועלעדנוז ןרהא ןופ עיּפַארגָאיּב יד

 "דנוּב םעניילקז םעד ןגעו ןטעּברַא יד

 טיירג ,(דיל:רעטעּברַא ןשידיי םעד ןוא
 ,תונורכז ,ּב ןט2 ַא וצ ךיוא

 ,84 ,"רעטעלּב עשירארעטיל, ןיא ,ליזיימ ,ג

 --1815 םורַא) השמ ווָאקַאװמיל
 ,סַאקרעשט .ןיא ,ּבעג (

 ,דמלמ ַא ןופ ןוז סלַא ,ּבוג רעוועיק
 סלַא ןַאד ,דומלּת טנרעלעג רָאי 17 זיּב
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 ןופ ,עיזַאנמיג טקידנעעג ןרעטסקע
 ,זירַאּפ ןיא טרידוטש 1905 ןיּב 2
 :עלטפַאשלעזעג:שיטילָאּפ ןייז ןּבױהעגנָא
 =ךחא ןופ טסינויצ סלַא טייקיטעט עכ

 זיא ,עטיש סמעה
 רע גייא ןעוועג רע
 עטשרע יד ןופ
 םעד ןופ רעוט
 ןשירַאטעלָארּפ
 צ"פ) םזינויצ
 .רעטעּברַאװ רעדָא
 .וצ ןּוא ("ןטסינויצ
 ןועמש טימ ןעמַאז
 ?יֵסַח לאומש ,יקסנישטשעל בקעי ,ןיּבָאד
 ןופ סרעמענלײטנָא א"א  ווָאקַאדָאצװָאד
 גנוטַארַאּב רענווָאר רענעפורעגױזַא רעד
 :ַאּפ רעוועינעשעק ןרַאפ ,1903 גנילירפ)
 :ןטסינויצ עּפורג רעד וצ טרעהעג (םָארג
 טריזינַאגרָא ןּבָאה סָאװ ,ןטסילַאיצָאס
 "עינעידשזָארזָאװש ןופ ץנערעפנָאק יד
 ךיז רע טָאה תוּביס עכעלנעזרעּפ ּבילוצ)
 ,(טקילײטַאּב טינ ץנערעפנָאק רעד ןיא
 שייֵלק ייווצ טכעלטנפערַאפ ןָאזנעמיס ּפ"א
 םעד ןופ 4--3 'מונ ןיא ןעלקיטרַא ענ
 ,80370826816 עפורג רעד ןופ ןַאגרָא

 *סיוא ךיז טָאה עּפורג רעד ןופ ןעוו ןוא
 ?ןיצ) ס"ס ײטרַאּפ יד טריזילַאטסירקעג
 =סגנודנירג רעד ףיוא (ןטסילַאיצַאס:ןטסינ
 זיא ,(יקצַאל עז) סעדָא ןיא ץנערעפנָאק
 רע) ק"צ ןיא ןרָאװעג טלייװעגסיוא רע

 =וצ (דנַאלסױא ןיא ןעוועג ןַאד ךָאנ זיא

 רעטלַא ,יקסנישטשעל בקעי טימ ןעמַאז

 ,יקסווָאקַאװָאנ הדוהי ,יקצַאל ,װ ;הפי
 .ןיּבָאד ןועמש ןוא דנַאלדירפ .ב
 =כיו יד ןופ רענייא ןעװעג ןַאד טניז
 ךיז ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעריפ עטסקיט
 ,ןּבַאגסױא עריא עלַא ןיא טקילײטַאּב

 =רע רעד תעשּב .א"א ץוצינ ּפ"א ךיוא

 ?עגקירוצ עיצולָאװער רעשיסור רעטש

 קיטעט ןעװעג ,דנַאלסור ןייק ןעמוק |
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 :עג זיא רע ואוו ,ענליוו ןיא טפיוהרעד
 ןענַאגרָא:ײטרַאּפ יד ןופ רָאטקַאדער ןעוו
 סָאדװ ,"געוו רעזנואפ ,"געוו רעיינ רעד
 ךיױא םעד רַאפ ךָאנ .א"א "?טרָאװ
 ?ןינויצ רעדא רושָארּב יד ןּבעגעגסױרַא
 ג"פ) "עגַארפ=עדנַאוא יד ןוא סומ

 :עג ,(34 ז"ז ,ה"סרּת ,עשרַאװ ,"הנידמח
 ךיא) "ןמזהאש ןיא ןעלקיטרַא ןּבירש
 ןענייז ןווּורּפ עשירַארעטיל עטשרע ענייז
 ןיא 1908 טניז .,(שיערּבעה ןיא ןעוועג
 רעד ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש וועיק
 10804818 גנוטייצ רעשיסור רעסיורג
 ּפ"א ,ןבירשעג טּפיהרעד ואוו ,אזנוסהמפ

 ,סעמעט עשירַארעטיל ףיוא  ,ווָאריל ,מ
 ,ןגַארפ עכעלטפַאשלעזעגישידיי ןגעוו ךיוא
 טייצ ןופא ּב"מז יד ןיא טקילײטַאּב ךיז
 תעשּב .א"א ,12--1911 ,וועיק ,"טייצ וצ
 לײטנָא ןַא ןעמונעג המחלמ:טלעוו רעד
 טקילײטַאּב ךיז ,טעּברַאספליה רעד ןיא
 גנוטַארַאּב-ספליה רעטסואווַאּב רעד ףיוא

 ?רָאפ יד טימ ןעמַאזוצ ואוו ,1916 ּב"טּפ ןיא
 רַאפ ןטערטעגפיוא "דנוּבח ןופ רעייטש
 ךָאנ ,"טעּברַא ךרוד ףליהק ּפיצנירּפ םעד
 יד ןופ רענייא עיצולָאװער:ץרעמ רעד
 ײטרַאּפ רעד ןופ רעריפ ןוא רעדנירג
 םעד ןופ רָאטקַאדערטימ ,"עטקינייארַאפז
 יד/ ײטרַאּפ רעד ןופ ןַאגרָא ןכעלגעט
 ןבירשעג ואוו ,וועיק ןיא "טייצ עיינ
 =הליהק ןגעוו ,ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ ךיוא
 ןופ רעדנירגטימ ,ןגַארפעימָאנָאטװַא ןוא
 ריא ןופ דילגטימ ,עגיל:רוטלוק רעד
 רעריפנָא יירד יד ןופ רענייא 1919 ,ק"צ

 ?עטיל רעשיניַארקואלַא) ?םָאקטילח ןופ
 .א טימ ןעמַאװצ ,(טעטימָאק רעשירַאר
 :טימ רעד ייּב עירול חנ ןוא קַאװטיל
 ןוא סעקשַאר ,ןַאמגערּב ןופ גנוקריוו
 עיצקעס עשידיי יד טריּפעגנָא רעטיול
 ריא טריטקַאדערטימ ,"םָאקטילװ ןופ
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,"ןעניגַאּבז ּב"מז

 רעוועיק םעד ןופ ןּבַאגסױא עשידיי עלַא
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 ץוחַא "טלעורעכיּבש+ ןיא ,דָאירעּפ
 ?ערג ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא סעיזנעצער
 ?ידיי יד ןופ םעטסיס ידֹװ לקיטרַא ןרעס
 יד ןופ רענייא ."ןעגנוצעזרעּביא עש
 ?יַארקוא רעד ןופ רעדילגטימ עטסקיטעט
 ץלַא רעטעּפש רע זיא ,עדַאר רעשינ
 :יטש עקניל ןופ ןרָאװעג טשרעהַאּב רעמ/

 =געהנָא יד ןופ רענייא ןעוועג ,ןעגנומ

 ?רַאפװ ײטרַאּפ יד ןסיגפיונוצ ןופ רעג !

 ןטלַאהעגּפָא ,"דנוּב/ ןטימ "עטקינייא
 רעריפ םעד טימ ןעגנוטַארַאּב םעד ןגעוו
 ,סעפַאר .מ ,עניַארקוא ןיא "דנוּבח ןֹופ
 ?עעשעג יד ןופ גנולקיװטנַא יד רעּבָא
 =רעּביא ַא ןופ ערעפסָאמטַא רעד ןיא ןשינ
 יד ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד ןיא ךָארּב
 טרפּב ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשידיי
 רעד ךרוד עניַארקוא ןעמענרַאּפ ןכָאנ
 ןקיזָאד םעד טכַאמעג טָאה ,טכַאטנטַאר
 טָאה .ל ,ןטקיטעּפשרַאפ ַא רַאפ טקעיָארּפ
 ןייז ןיא גנוטלַאּפש יד טריפעגכרוד ןַאד
 =ענּפָא ריא ןופ רעריפ סלַא ןוא ײטרַאּפ
 ןסָאגעגפיונוצ לגילפ ןקניל םענעטלָאּפש
 "דנוּבצ ןשיטסינומָאק םעד טימ םיא
 -- עיצַאוינַאגרָא ןייא ןיא (?דנוּבמָאקז)
 רעכלעװ ,(1919 יַאמ) "דנַאּברַאפמָאקח
 ןיק שרַאמנײרַא סניקינעד ברע זיא
 =לַארקוא ןופ ּפ"ק רעד ןיא ןײרַא וועיק
 ?סילשסיוא ןַא טליּפשעג ןַאד טניז .ענ
 =ומָאק רעשידי רעד ןיא עלָאר עכעל
 יד ןופ ענייא ,גנֹוגעווַאּב רעשיטסינ
 =ךיי רעד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עקידנריפ
 רָאטקַאדער רָאי 5 עטצעל יד ,עיצקעס
 ,"סעמע רעדל ןַאגרָא ןלַארטנעצ ריא ןופ
 :יטערָאעט ןוא גָאלָאעדיא ,עװקסָאמ ןיא
 ןופ ?גנוריזירּבַאיטקָאװ רעד ןופ רעק
 :גטַאר ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ילעריטנַא יד ןופ רעריפנָא ,דנַאּברַאפ
 רעטעּברַאטימ ןעוועג ,סעינַאּפמַאק עזעיג
 טימ ןעמַאזוצ .וו"זַאא 8636ס:6888 ןופ

 רעד ןופ רָאטקַאדער רענײמעגלַא ןרּתסא
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 עלַא ןופ עּבַאגסױא רעשידיי רעטנַאלּפעג
 סע עכלעוו ןופ ,ּב 8 ןיא קרעװ סנינעל
 --.עקינייא זיולּב סיורַא עלייוורעד ןענייז
 ןייז ןופ דָאירעּפ ןטשרע םעד ןיא ןיוש
 ,טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג-שירַארעטיל
 םעד ןופ עיצּפעצנַאק רעד טימ ןדנוּברַאפ
 .ל זיא ,םזילַאירָאטירעט ןשירַאטעלָארּפ
 עטסנטלַאהעגסיוא יד ןופ רענייא ןעוועג
 :יטסייג רעשידיי רעד ןופ רעקיטערַאעט
 ןסקַאװעגסױרַא ןיילַא .עיצולָאװער רעק
 ,הביבס רעלענָאיצידַארט רעשידיי רעד ןופ
 ַא ןופ סָאה ןוא תונשקע טימ רע טָאה
 :ַארעּפמעט ןרענָאיצולָאװער ? שיטעקסַא
 :תסנּכ עטרעווילגרַאפ יד טּפמעקַאּב טנעמ

 ןשיטסיערּבעה םעד ,עיגָאלָאעדיא:לארשי
 םעד  ,םזיליּכשמ ןשירָאטַאלימיסַא ןוא
 :עג טינ םעד ,םזינויצ ןכעלרעגריּבניילק
 ןעמָאנ ןיא -- םזימָאנָאטװַא ןלַאקידַאר גונ
 ןשידי םעד ןופ עיגָאלָאעדיא רעד ןופ
 םעד .קידנעמיטשַאּב סַאלק-ױעטעּברַא
 ייווַצ ןוא רעטשרע רעד ןשיװצ דָאירעּפ
 :ָאוערח ןופ טייצ סלַא עיצולָאװער רעט
 רעשידײי רעד ןיא ורמוא ןרענָאיצול
 ,החנה רעד ןופ סױרַא .ל טייג ,?עיצַאנ
 :ָארּפ רעשידיי רעשיטסילַאיצָאס רעדז זַא
 ַא ,עײנ ַָא ןּבױהעגנָא טָאה טַאיראטעל
 :ָאיצולָאװער ןייז ןיא הפוקּת עלַאנָאיצַאנ
 ןייז ףיוא טסעפ קידנּבײלּב ,ּפמַאק ןרענ
 עיצולָאװער רעד ןופ ןטסָאּפ ןקידנעטש
 ןעמונעג טציא ךיז רע טָאה ,דנַאל ןיא
 ןריפכרוד ןוא ןצעזרָאפ קיניזטסואווַאּב יז
 ןליצ עשירָאטסיה יד ,"קלָאפ ןשידיי ןיא
 :ַאּב רערענָאיצולָאװער רעשידיי רעד ןופ
 ןרייטַארקָאמעדח :ןיא ,ל טעז גנוגעוו
 ?שיריבג ַא ןופ ןוא טפַאשלעזעג עשידיי יד
 ןיא ןעלדנַאװרַאּפ יז להק ןקידשדוק-ילּכ
 םעד ןריזירַאלוקעס ;ללּכ ןלַאנָאיצַאנ ַא

 יד ןעלדנַאװרַאפ ןוא הדס:סנּבעל ןשידיי
 ַא ןיא לארשי:תסנּכ עכעלשידיי :טלַא

 יד ןדליּבסיוא ;עיצַאנ עשידיי ענרעדָאמ

 ;עיצקַאער

 ?לעװ ,רוטלוק עשידיי עכעלטלעוו עיינ
 עסיורג יד טימ טפעדַאּב ןייז לָאז עכ
 רעקידעּבעל רעד ךרוד ןסַאמ עשידיי
 ןוא ,שידיי ךרוד -.קלָאפ ןופ ךַארּפש
 ןלופ ןיא ןריפכרוד ןוא ןפַאש ץלַא סָאד
 ןסערעטניא עשירָאטסיה יז טימ םּכסה
 רעכלעוו ,סַאלק-רעטעּבױַא ןשידיי םענופ
 גנַארד ןרענָאיצולָאװער ןייז טימ ךיז טָאה
 ןופ ללּכ-רוטלוק םעניא ןסָאלשעגנייא
 יז טּבערטש ןוא עיצַאנ רעשידיי רעד
 ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןיא ןסילשנייא אפוג
 :שטנעמ רעצנַאג רעד ןופ ללּכ:רוטלוק
 ןיאי ךֹוּב ןייז וצ המדקה יד עז) "טייה
 ,121 ,ז"ז ,1918 ,ג"פ רעוועיק ,"הורמוא
 ענייז ןופ לַאװסיױא ןַא טלַאהטנַא סָאװ
 :18 -- 1906 ןרָאי יד רַאפ ןעלקיטרױַא
 --"תומשח ;"םזינָאיצולָאװער רעכילשידייא
 :םזיערּבעה ןופ עיגָאלָאניסּפ רעד וצ
 ןגעוו -- ?עיגָאלָאכיסּפ:לַאיצָאס לסיּב ַאװ
 רעשידיי רעד ןופ ןעגנומיטש:הבושּת יד
 עטניא רעשיטסילַאיצָאס ןוא רעלַאקידַאר
 רעשיסור רעד ןופ טייצ רעד ןיא ץעגיל

 צייג יד/ ;"עסערּפ רעזנואפ
 ?םולש ,םירפט?רכומ עלעדנעמ ,הרוסמ
 -?ּביױהנָא רעײנַאז ;"ץרּפ .ל ,י ,םכילע
 =רעּב דוד ,שַא םולש ,רעטייוו .א ןגעוו
 יד ןופ רענייא .(לעסַאק דוד ,ןָאסלעג
 ןשיטסיסקרַאמ םעד ןדנעווּוצנָא עטשרע
 םעד ןופ ןעגנוניישרע יד וצ דָאטעמ
 טימ ייז ןדניּברַאפ ,ןּבעל:רוטלוק ןשידיי
 רעד ןופ גנוריצנערעפיד רעלַאיצָאס רעד

 ןייז ןיא .ל טָאה ,טפַאשלעזעג רעשידיי
 ןכעלשידײװ ןגעװ טעּברַא רערעסערג

 :יסּפ-לַאיצָאס ַא ןּבעגעג "םזינָאיצולַאװער
 *ער ןשיליּכשמז ןופ זילַאנַא ןשיגָאלַאכ
 לאוער ןשירָאטַאלימיסַאװ ,"םוינָאיצולָאװ
 =ָאיצולָאװער ןלַאנָאיצַאנז ןוא "םזינָאיצול
 ענעדיישרַאפ יד קידנכיײלגרַאּפ ,"םזינ
 ?לעֹועג רעשידיי רעד ןֹופ ןעגנומערטש
 יב עשיגָאלַאנַא יד טימ טײקכעלטפַאש
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 | םעד יבגל .רעקלעפ עשיעּפָארײא יד

 :לטימ ןשידיי םעד ןופ םזינָאיצולָאװער

 םעד ןוא (גנוגעװַאּב"הלּכשה יד) דנַאטש

 ,ָאטװַא רעלַאנָאיצַאנ רעד) םוטרעגריּבניילק

 :סיוא םעד ןגעקַא רע טלעטש (םוימָאנ

 םוינָאיצולָאװער ןפיט ןוא םענעטלַאהעג

 עשידייז יד ,סַאלק:רעטעּברַא םעד ןופ

 רַאּבטכורפ לָאז עכלעװ ,"עיצולָאװער

 רוטלוק סלַא רוטלוק עשידיי יד ןכַאמ

 רעפרַאש ךָאנ .סַאלק ןקיזָאד םעד ןופ

 טלעטשעג .ל טָאה רעטנעװקעסטנָאק ןוא

 ןטײװצ םעד ןיא םעלּבָארּפ עקיזָאד יד
 רעד ךָאנ ,טייקיטעט  ןייז ןופ דָאירעּפ
 רעריפטרָאװ סלַא ,עיצולָאװער-רעבָאטקָא
 ןייז ןיא ןוא .םזיטעווָאס ןשידיי םעד ןופ
 רוטַארעטיל עשידיי יד ךיוא גנוּבערטש
 רעד ןופ טסניד ןיא ןלעטשוצקעװַא
 *ַאנ רעזנוא? ןגעק עיצולָאװער רעשידיי
 רעד .ל יא ,"םישזער =ןעיסנַא ןלַאנָאיצ
 ידי רעד ןופ רעיטשרָאפ רעטסטלוּב
 רַאפ ,קיטירק רעשירַאטעלָארּפ רעש
 ןיוש זיא רוטַארעטיל עשידיי יד ןכלעוו
 יד ,"הרוסמ עיײנח יד ןעװועג רעירפ
 :ַאּב רעכעלטלעוו:לַאנָאיצַאנ ןופ הרוסמץ
 עסיורג רעייז ךיוא טָאה ,ל-- ,?גנּויירפ
 :עט ןשידיי םעיינ םעד רַאפ ןטסנידרַאפ
 ןעמָאנ ןייז טימ ןוא דנַאלסור ןיא רעטַא
 ןוא גנולקיװטנַא יד ןדנוּברַאפ גנע זיא
 ןשידיי רעװקסָאמ םעד ןופ ילּבפיוא רעד

 יקסווָאנַארג .א טימ) רעטַאעט:רעמַאק

 ?ךיוװעג ןיא סע ןכלעװ ,(רעסישזער סלַא

 רעשיכולמ רָאי ףניפפ ךוּב ןייז טעמ

 "(1924--1919) רעטַאעט:רעמַאק רעשידיי

 ,1924 ,עװקסָאמ ,"ךֹוּב ןֹוא לושפ ג"פ)
 | ,(144 זיז

 ,1919 ,"טלעוװ:רעכיּב, ןיא ,ידלָאטרעּבײקצַאל יװ

 5ָאיצולָאװערירוטלוק , ,רעגינ .ש ;30--26 ז"יז 1

 =רוַּב ,א 147--41 ,1919 "גָאט , רענליוו ןיא ,"םזינ

 ,1924 ,עװקסָאמ ,'קיטירק רעזנוא ןגעװ ,,ןייטש
 4 ז"ז
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 ) --1862) .א ןיוומיל
 ןיא ּבעג ץיװ רוה לאֹומש ןופ ס"ּפ
 .עילימַאפ רעמערָא ןַא רעייז ןיא קסנימ

 =עּפש ,רדח ןיא טנרעלעג רַאי 12 זיּב
 |  ?עגנַא ךיו רעט
 ןּבעגוצּפָא ןּביױה
 ?ליּבטסּבלעז טימ

 ַא ןעוועג ,גנוד
 ?נַאק ףיוא רערעל
 רעּבָא .,סעיציד
 וצ עּביל סיוא
 ?יזיפ ףעטסָארּפ
 ?טנַא טעּברַא רעש
 ,סעיצידנָאק יד ןופ ןכָאל
 ,סַאג ןיא רעריקורּב וצ

 ןענַאטשעגוצ
 יב טעּברַאעג

 ,רעצעז ַא ןעוועג ,יירעצינש ,ײרעלַאטס
 ,רעטלַאהכוּב ַא ,רעטלעטשעגנָא:סלדנַאה ַא
 ,עקירעמַא ןייק קעװַא 1901 ,רעלדעּפ ַא
 עג ,קירּבַאפכוש ַא ןיא טעּברַאעג ואוו
 קיטײצכײלג ,רעגערטסגנוטייצ ַא ןעוו
 ?ַאר ַא ןיא גנוקיטפעשַאּב ךיוא טַאהעג
 ?ײא ןעועג ,י"נ ןיא גנוטייצ רעלַאקיד

 -ילעֹוּפ םעד ןופ ןרעינָאיּפ יד ןופ רענ
 ?עגקירוצ 1905 ,עקירעמַא ןיא םזינויצ
 טּפיוהרעד טּבעלעג ,דנַאלסור ןייק ןעמוק
 ןּבױהעגנָא -- .ענליוו ןוא עשרַאװ ןיא
 רעדיל טימ טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז
 רע טָאה ,ססהעמג לַאנרושז םעד ןיא
 ?ישחַאפ ןיא טקילײטַאּב רעטעּפש ךיז
 ךיוא ןּבירשעג ,ןעגנוטייצ עשיסור ענעד
 טריטויּבעד שידיי ןיא ,שִיערּבעה ןיא
 ?היא ןוא לארשי:ץראז לקיטרַא ןַא טימ
 רעטעּפש ,"דוי םעדז ןיא "ןעדלעה ער
 יד ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג רע טָאה
 ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עוויסערגָארּפ
 ,ןציקס ,רעדיל טכעלטנפערַאפ ,י"נ ןופ
 ?רעלוּפָאּפ ,עשיטירק ,עשיטסיצילּבוּפ

 טּפיוהרעד -- ןעלקיטרַא עכעלטּפַאשנסיװ
 לַאמ ןיא .עטכישעג רעשידיי רעד סיוא
 ענליוו ןיא ןּבעגוצסױרַא ןּביױהעגנָא 1909 |
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 :ָאפ ןוא ןשירַארעטיל:ךעלטּפַאשלעזעג ַא
 לַאנרושז:שדוה ןכעלטפַאשנסיװ ? רעלוּפ
 טימ זיא סָאװ ,"טפַאשנעסיװ ןוא ןעּבעלז
 סע ןעו) 1912 ףוס ויּב סױרַא תוקספה
 עשידוי יד/ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 ערעדנוזַאּב סלַא ;(ענליוו ןיא טלעוו ;

 סיֹורַא ןענייז לַאנרושז םעד ןופ ןּבַאגסױא
 ןעּבעלק ןוא 1909 "ןעלהַארטשװ ּב"מז יד
 :יצילּבוּפ ץוחַא ,1911 "טפַאשנעסיװ ןוא

 ?קַארַאכ ,ןטכיזרעּביא ,ןעלקיטרַא עשיטס
 ןופ רעיײטשרָאפ ייר ַא ןופ סעקיטסירעט
 םעגלַא ןוא רעשיערּבעה ,רעשידיי רעד

 קחצי ,קיד ,מ .א יוװ) רוטַארעטיל רעניימ
 ,יקצעניל .  ,רמש  ,ןָאזניװעל רעּב
 ,(ווָאסַארקענ ,יָאטסלָאט ,סנעקיד ,וּפַאמ
 -רַאפ ךיוא לַאנרושז םעד ןיא .ל טָאה

 ,קילַאיּב ןופ) ןעגנוצעזרעּביא טכעלטנפע
 :לױַאטסיה ,(ָאללעפגנָאל ,יללעש ,ןָארייּב
 ,("ןעמיאַארַאק ידי) ןעגנולדנַאהּפָא עש
 :ַאמ ןיימ;) ןטעּברַא עשיטסירָאלקלָאפ
 רעד ןגעוו ןעלקיטרַא ,("ךעלטרעוו סעמ
 "ךניירפל ןיא .וו"זַאא לושסקלָאפ רעשידיי
 עירעס ַא טכעלטנפערַאפ א"צ 12--11
 ןּבעל ןשימָאנָאקע ןשידיי ןופ ןעלקיטרַא
 רעּביא ןעדנעזייר ַא ןופ ןעציטָאנק ט"א
 ַא ןופ טַאטלוװער-לײט סלַא ,ןעלױּפ
 ךשמ ןיא טָאה רע סָאװ ,עזיירנעידוטש
 עלַא רעּביא טכַאמעג 1914--1905 ןופ
 ןוא ןלױּפ ,עטיל ןופ סָאטעג עשידיי

 סלַא ןכַאמ וצ רָאלק ךיז ידּכ ,עיצילַאג
 ?מעק רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעוט-רוטלוק
 ןוא ןעגנוּבערטש עכילרעניא ידע רעּפ
 עג ןעּבָאה סָאװ ,ןעסולֿפנײא עכילרעסייא
 ןיא המשנ רעשידוי רעד ףיוא טקריוו
 =רעדנָא עּפַאנק עטצעל יד רַאפ ָאטעג
 :לװער יד ,"רהָאי טרעדנוה ןעּבלַאה
 עזיירנעידוטש רעקיזָאד רעד ןופ ןטיט
 רע ענעגייא ןוא תונורכז טימ ןעמַאזוצ
 ןייז ןיא טעּברַאַאּב רע טָאה ןעגנורַאפ
 ג"פ) "תומשנ עשידויז ט"א קרעװטּפױה
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 עט2 ,17--1916 ,"ג ,"גנודליּבסקלָאפײ
 :,ּב 6 ןיא ,(1922--עגַאלפיוא עט3 ןוא
 ןגעו א"צ ,"ןעדוי עגילָאמַאז) "אטילא }
 =יוֵל יּבר ,קדצ:רג םעד יקצָאטָאּפ ףַארג
 ,"הירא תגאשח םעד ,רעװעשטידרַאּב קחצי
 ?וָאװ;דמל םעד ,רענישזָאלָאװ םייח יר
 יקסוועלעשוק ,רעציװָאכוז היעשי יר קינ
 ?ליוו םעד ,רָאטקָאד ןשידיי ןטשרע םעד
 --יוקנַאכָאק עינַאּפװ ,לסעּבעלַאּב רענ
 "אטילש || ;(ו"זַאא ליוװיזדַאר טשריפ
 ןגעװ א"צ ,"ןעטלַאטשעג עשימייהי)

 יר ,ַאנװעיעװטַאמ ַארעיװ ,רתסא:הרובד
 ,שטיוװָאנַאזַאכ ר"ד ,קישטײװָאלַאס םייח
 *צעל רעד יװ ,רעלטסניקסקלָאפ עשידיי
 גידיי רעטצעל רעד ,רעליּפש:םירוּפ רעט
 רעד ,חומ -- רעּבײרשסקלָאפ רעש
 "אטילז ןוו ;(א"א ןחדּב רעשידיי רעטצעל
 ,"ןקיטנַא רעקסנימח ,"ןעקיטנַא רענליווז)
 םייּב ,"רעדליּב עגידלעטדעטש  ןיילקח
 ,"השעמ:סקלָאפ רעשידוי רעד ןופ לַאווק
 ןעטלעצעג יד ןיאח ,"סעקינרסומ ןעשיווצח
 רעשימיאַארַאק רעד ןיאש ,"הרוּת ןופ
 רעוװעשרַאװװ) "ןעליוּפש !ש ;("הכולמ
 ,סעקװעלַאנ יד ףיואש ,"ןעקיטנַא
 =יליוּפ ןיאז ,"אשרַאװ ןופ קעד ןיפיואז

 רעשילױּפ רעד ןיא; ,"םילשורי ןעש
 ןיאז ,"ןעדוי:ץינערג ןעשיווצ, ,"לעטדעטש
 ,ײלַאטיּפַאק ןעשידוי ם'נופ תכולמ רעד
 רעּביא/) "ןעצילַאגע ׁש ;("סעקידמשז
 דנַאל ם'ניאז ,"ָאטעג ןעשידוי רענעיוו
 ידװ -- "דמש ןוא עלעמיירטש ןופ
 --"רפוס:םתחח רעד ,"ןרַאגנוא ןיא ןעדוי
 ןץפיואק ,"ןעיצילַאג ןופ הריתי המשנ ידזח
 םייּבװ עו ;("ןעיצילַאג ןופ קעד ןעשידוי
 :טרָאשט ןיא םייּבר יד ייּב) "שיט ס'ניּבר
 ,עלַאיּב ,רעג ,ולעּב ,רוגידַאס ,ווָאק
 יט ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ,(שטיװַאּביל
 =סקלָאט ןשידי םעד וצ טפַאשּביל רעפ
 רעד ןופ ןדלעה עליטש יד וצ ;שטנעמ
 יזַאד סָאד טָאה ,עסַאמסקלָאפ רעשידיי
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 רַאפ טרעװ ןסיורג ַא רעייז קרעו עק
 קידנעלגיּפשּפָא ,עטכישעג:רוטלוק רעזנוא
 עג ,רעדליּב ,ןּפיט רעטרעדנוח יירטעג
 ןשידיי ןופ ךעלעקניוו עלַא ןופ .ןטלַאטש
 רערעטייוו ןוא רעטנעָאנ רעד ןופ ןּבעל
 ?רעּפ ןופ טקודָארּפ סלַא--טײהגעגנַאגרַאפ
 ןוא ןעגנוטכַאּבָאֲאּכ ,ןקורדנייא עכעלנעז
 ןקידעּבעל ןשירפ ןופ ןעגנושרָאפסױא
 ,עקירעמַא ןיא 1914 טניז ,לַאווקסקלָאפ
 :סקלָאפװ ג"פ ןופ רָאטקַאדער סלַא ,ל טָאה
 :ַאּפ ייר ַא ןּבעגעגסױרַא י"נ ןיא ײגנודליּב
 ?רעד ,ךעלכיּב עכעלטפַאטנסיװ:רעלוּפ
 :עג ןענייז סָאװ ,ןטעּברַא יד ןופ טּפיױה
 ,"טפַאשנעסיו ןוא ןעּבעלא ןיא טקורד
 ידו) "עירָאטסיה ןעלטיּפַאקח ענייז א'צ
 רעד ןוא רעעּבַאקַאמ יד ןופ עיצולָאװער
 :רַאעגטימ ,ַא"א ("הריפס רעד ןופ דלעה
 ןעגנוטייצ עשידיי ענעדיײשרַאפ ןיא טעּב
 ?וצ/ ,"סטרעװרָאפ? יו ,ןלַאנרושז ןוא
 רעשיטסי:צ'ּפ רעכעלגעט רעד ,"טפנוק
 טימ ןּבעגעגּפָא ךיז טּפיוהרעד ,א"א "טייצ/
 רעשידיי רעד ןופ ןטקודָארּפ יד ןעלמַאז
 :סקלָאפ ,רעדיל ,ןציוו  ,גנופַאשסקלָאפ
 רעד ןופ ןעמעלּבָארּפ יד טימ ךיוא ,תוישעמ
 :יא ,עיצַארעּפָאָאק ןוא גנויצרעד רעשידיי
 ןריוויטקודָארּפ ןופ עעדיא רעד ןּבעגעגרעּב
 רעד ןעוועג רע זיא ,ןּבעל עשידיי סָאד
 ;ידיי רעװיטַארעּפָאָאק רעד ןופ רעדגירג
 ,זַאינָאמרַאהװ עינָאלָאק : רעטעּברַא רעש
 ןוא ,יסריושזד:וינ טַאטש ,דליפניילּפ יב
 לושדלַאװ רעשידי רעטשרע רעד ןופ
 ןופ עיצוטיטסנָאק יד) עינָאלָאק רעד ןיא
 ַא ןיא טכעלטנפערַאפ לושדלַאװ רעד
 יד טָאה רע ואו ,(רושָארּב רעדנוזַאג
 ןייר ענייז ןופ .טּבעלעג ןרָאי עטצעל
 ןיא ןּבעגעגסױרַא ןכַאז עשיטסירטעלעּב
 תונורכז--"סקנּפ ןשרדח ןופח :םרָאפכוּב
 רעיײנ רעד ןיאז ,ןרָאײרעדניק יד ןופ
 ,רעדיל -- "טיונ ןוא טעּברַא ןופ? ,?םייה
 | יד ג"פ) עמעָאּפ ַא -- "דַאירדָאּפ ןיאא

 ,עניַארקוא

 טצעזעגרעּביא טָאה ;(ענליוו ,"טלעוו
 עשיטסיכרַאנָאמ ידח סיקסטוַאק לרַאק
 "גנושרעהטסּבלעז עשירַאטנעמַאלרַאּפ ןוא
 בקעי רעגָאװש ןייז ןופ "סערגָארּפז ג"פ)
 םוצ וצ טיירג -- ,(34 ו"ז ,1906 ,יקסדיל
 עשיטסיצילּבוּפ ,עשירַארעטיל ,ּב 8 קורד
 רע סָאװ ,ןכַאז עשיטסירָאלקלָאפ ןוא
 טכעלטנפערַאפ רָאי 20 רעּביא רַאפ טָאה
 ,ןטפירשטייצ ענעדיישרַאפ ןיא

 תוּכוס 'בכ) םוחנ-םחנמ יקסנימיל
 :ָאּפ ,עציניוו ןיא ,ּבעג (1900 םורֲא- 2
 ,טָאטש ןופ בר םייּב טנרעלעג .עילָאד
 :יל לאוי:קחצי) יקצעניל עקסָא=ףסוי 'ר
 :לאומש 'ר  ייּב ןוא (רעטָאפ סיקצענ
 ןופ רּבחמ םעד) דלעפנרעטש לוונייז
 רקח} ןוא םילהּת 'ס ףױא "הי תרמז}
 :ײנ ערעדנוזַאּב ַא ,(בויא 'ס ףיוא "ידש
 וצ ןזיװעגסױרַא ףיוא ןייווגנוי ןופ גנוג
 :עג ןָא רָאי 14 ןופ .עטכישעג רעשידיי
 ,"דיגמהט ,"ץילמהח ןיא םירמאמ ןּבירש
 ,"לוקהח ,"תלצבחהח ,"ירבעהז ,"הריפצהח
 טשערַאקוּב ןייק ןרָאװעג ןדַאלעגניַא 4
 :יךיי רעד ןופ רעטעּברַאטימטּפיוה סלַא
 ןופ ןּבעגעגסיֹורַא ,"ץעויהז גנוטייצ רעש
 ןּבעגעגסױרַא 1877 ,לאיזוע רעווש ןייז
 "סּביוא תבשח טפירשטייצ ַא סַאי ןיא
 ט"א שיאערּבעה ןיא עגַאלייּב ַא טימ
 ןייק ןעמוקעגקירוצ רעטעּפש ,/ךלההח

 ןּבַאגסױא ערעדנוזַאּב ןיא
 ליּפשרעױרט ַא---"חּתפיז :טכעלטנפערַאפ
 יל"נמ טוקליק ,"ל"נמ ירישח ,ןטְקַא 6 ןיא
 ,הרוּת רעד ןופ תוישרּפ ףיוא םירואיּב --
 םירוּפיס עשירָאטסיה -- "לארשי ירוּבגח
 ז"ז ,1883 סעדָא) םוטרעטלַא ןשידיי ןופ
 ,"טיוט םוצ ץנַאט רעדח :שידיי ףיוא 24
 עססינמייהעג יד, ,"הלּכ עטּבירטעּב ידח
 ,"ףדגה ידו ,"ןלטּב רעדח ,יַאציגיװ ןופ
 :וה --- יקיריקוקח ,"רגיק עשיססור סָאדװ
 ןוא עשילַארָאמ ,עשיריטַאס ,עשיטסירָאמ
 ,(1883 ,סעדָא) "רעדילסקלָאפ עשיטירק
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 :עג רעד רעּביא ןּבירשעג ךיוא טָאה רע
 ןיא עילָאדָאּפ ןיא ןדיי יד ןופ עטכיש
 ,| ײקעטָאילּביּבסקלֲאפ רעשידויח ס:ע"ש
 הניקט--1ו)) "דניירפזיוה? טרָאטקעּפס ןיא
 ןיא םָאפכוּב ןיא ,("הניירקוא תורזג לע
 תוינומדקו אילאדאּפ תורוקח ט"א שיערּבעה
 ,(68 זײז ,| ,1885 ,סעדָא) "םש םידוהיה
 .ןַאג ַא דייבתּכ ןיא טזָאלעגרעּביא טָאה
 שידיי ןוא שיערּבעה ןיא םירוּפיס ייר עצ
 רדסח ,ןעגנולדנַאהּפָא עשירָאטסיה ןוא
 ןופ עדָאטעמ .ַא--"ךירדמהז ,"תורודה
 ,ויזַאא שטייד ןוא שיסור ,שיערּבעה

 / .א ,טכ ןא 'ח ,"וירפוסו וינּבר רוד

 18/ש -- 1815) ללה ןיימשנעטכיל
 :עג ,ןרַאגנוא ,שטעוו ןיא .ּבעג (1
 השמ 'ר ןופ הבישי רעד ןיא טנרעל
 ?ג הנותח 1837 ,(רפוס םתח) רעּבײרש
 :ַאג ןופ רעטכָאטַא ס'יבג ַא טימ טַאה
 ,1850 זיּב ןּבילּבעג זיא רע ואוו ,ַאטנַאל

 ?רַאמ ןייק בר ַא רַאפ טלײװעגסיױא ןַאד
 ַא רַאפ טלײװעגסיױא 1854 ,ןעטערַאג
 רעד ּבילוצ רעּבָא ,גרוּבנעזיולק ןיא בר
 םהרבא בר:טקירטסיד םעד ןופ תודגנתה
 ןיז ןריפסיוא טנעקעג טינ ןַאמדירפ
 ןּבירטרַאפ ךעלדנע זיא רע זיּב ,תונמתה
 ַא ,טכַאמ רעד ךרוד טרָאד ןופ ןרָאװעג
 :רַאװ:סױרג ןיא טּבעלעג טייצ עסיוועג
 :ערַאגרַאמ ןייק ןפורעגקירוצ ןַאד ,ןייד
 ףוסל ,סקיס ןיא בר ןעוועג ךָאנרעד ,ןעט

 ,ײמָאלַאק ןיא החונמ:םוקמ ַא ןענופעג
 טױט ןויּב טּבעלעג ןיוש טָאה רע ואוו
 ?קיס רעד, ג"א טנַאקַאּב ןעוועג רַאפרעד)
 ("בר רעײמַאלַאק רעדח רעדָא "רעס
 ?סקע רעד ןופ רעריפ רעד ןעועג זיא ,ל

 ַא ,ןרַאגנוא ןיא עיסקָאדָאטרָא רעט
 דיסח רעסייה ַא ןוא קינרסומ רעגנערטש
 ןטמירַאּב םוצ ןרָאפ טפָא טגעלפ רע)
 ,זדנַאס ןייק םַאטשרעּבלַאה םייח 'ר ןיּבר
 שיט ןשייּבר ַא תּבש עלַא ןעװַארּפ טגעלפ
 :ׁשַמ יד סָאװרַאפ ,םיגהנמ עשידיסח טימ

 ןּבָאה ,רעדַאּב םשרג ,לשמל יו ,םיליּכ
 ןגעק ןעװעג רע זיא ,(טּפמעקַאּב םיא
 רע .תד ןיא ןעגנורעדנע עטסדנימ יד
 יד ןגעק טריטסעטָארּפ שיגרענע טָאה
 =נָק ןשידיי:שיחַאגנוא םעד ןופ תוטלחה
 =נירג רעד ןגעק ןוא 69--1868 ןופ סערג
 ?רעניּבַאר רעטשעּפַאדוּב םעד ןופ גנוד
 ?עגפיונוצ קעוצ םעד וצ ןוא רַאנימעס
 ידָאנ ןיא םינּבר ןופ המיסא ןַא ןפור
 .ָאק ַא ןּבילקעגסיוא טָאה עכלעוו ,ילַאהימ
 ןינע םעד ןיא ךיז ןייז לדּתשמ וצ עיסימ

 =יר ןיא םזירָאגיר ןייז ,רעזייק םעד רַאפ
 רע זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגעג ןזיא לַאוט

 ַא ןוא עטלזיא ַא טפיוקעג וליפא טָאה
 ?סיוא הווצמ יד ןייז וצ םייקמ ידּכ ,סּפעש
 לוייא ןַא ןופ טרוּבעגטשרע יד ןזיילוצ
 ןופ ףשעמ ןהֹּכ םעד ןבעגוצסױרַא ןוא
 טסכעהַַא ןעוועג זיא רע ,לָאװנסּפעש םעד
 =רָא טסקע ענייז ןוא רעגָאז רעטּבַאגַאּב
 ךיוא טריפעגכרוד ןעגנוניימ עשיסקָאדָאט
 קיטומ טָאה רע ואוו ,םירפס ענייז ןיא
 ןגעק טּפמעקעג םינּפ:תאישנ םוש ןָא ןוא
 רעד ןגעק ,םינּבר עשיטסימרָאפער יד
 ןטייּברַאפ ןגעק ,גנודליּב ןגעק ,הלּכשה
 ןגעק ,עכעלטסירק ףיוא ןעמעג עשידיי יד
 עטסקידלושמוא יד ןגעק ,קיזומ ןענרעל

 ידגּבז ןגעק ,ךָאש לשמל יװ ,ןליּפש
 =טעי ןגעק וליפא ,"רשּב יוליגח ' ,"תוצירּפ
 =ַאּפ ןכיירגרעד וצ ןדיי דצמ ווּורּפ ןדיוו
 ןופ רעגריּב סלַא עיצַאּפיצנַאמע עשיטיל
 ףיוא ןטרַאװ וצ קידלודעג קידנפור ,דנַאל
 ןדיי יד ףיוא גנוקריוו ןייז .חישמ תאיּב
 =ייהעגמוא ןעוועג זיא ןרַאגנוא?ןופצ ןופ
 עשיעּפָאריײא יד סָאװ ,הּביס יד זיא ןוא רע
 ןקרַאטש ַאזַא ףיוא ןפָארטעגנָא טָאה רוטלוק
 ,ייז ןשיװצ דנַאטשרעדיװ ןקידנרעיוד ןוא
 יירבעה בלח ק"הל ףיוא םירפס ענייז ץוחַא
 עכלעוו ןופ ,יט 2 ןיא 1864 ,רַאװגנוא)
 רעד ףיא שוריּפַא זיא רעטשרע רעד
 לא ליּכשמח ,(רפוס השמ יר ןופ האווצ
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 תקבאפ ,(71--1867 ,רַאװגנוא ,יט 4) ילד
 רּבחמ רע טָאה ,(1883 גרעּבמעל) "לכור
 ?פיֹוא --.םירדעה לא :שידיי ףיוא ןעוועג

 "רעדניק עשידיי עיירט עללַא ןַא ףור
 תע רפסח ןוא (88 זײז ,1863 ,גרוּבסערפ)
 תֹובֹוׁשּתו תולאש םירבדה הלא / תֹושעל

 וכלי ךרד 'ד םעל תורוהל "תֹושעל תעח
 ?מעל ,יט 2 ןיא) "ןושעי רשא השעמו הֹּב

 עטרעסעּבױַאפ עט3 ,78 -- 1872 גרעּב
 :ףורּב ןוז ןייז ןופ ג"פ ,1880 עגַאלפיוא
 ,(141188 ןוא 123.316 ז"ז ,ל טעדנעּב
 :טּפיוה ס--ל ןופ סנייא ,"תושעל תעח
 ןיא ןבירשעג רפס:רסֹומ ַא זיא ,קרעו
 רוק ףיוא תובושּת עגנַאל ןופ םרַאפ רעד
 רָאנ טינ םורַא טמענ ןוא ,תולאש עצ
 רָאנ ,הארי ןוא רסומ ןופ םינינע עלַא
 רענעי ןופ ןעמעלּבָארּפ עלעוטקַא יד ךיוא

 ןשיווצ ּפמַאק ןטרעטיּברַאפ םעד ןופ טייצ
 םוטנדיי ןעיירט=הרוּת ןשיסקָאדָאטרָא םעד
 ביר עשיטסימרָאפער יילרעלּכ יד ןוא
 ףיא טינ טײג .ל עכלעוו טימ ,ןעגנוט
 קוליח ןייק טינ טכַאמ ,הרשּפ םוש ןייק
 ןוא ?ײטרַאּפ רעטקיסעמעג/ רעד ןשיווצ

 *טרעדַאפ ,?ײטרַאּפ=סטירשטרַאפע רעד

 ןופ ןסילשוצסיוא "ןדיי עטלַא יד; ףיוא
 סָאװ ,םענייא ןדעי הדוגאו ץֹוּביק רעייז
 יה ידו ןטיהוצּפָא קימיטשנייא טינ זיא
 טינע ,"היקודקדו היטרּפ לכּב הרוּת עגיל
 ןייז ףרצמ טינ ,ייז טימ ךיז ןייז ךדשמ
 ןטימ קידנטערטסױרַא ,ײןמוזמ ןוא ןינמ וצ
 :נַא טימ גנושימרַאפ ןגעק ןערּב ןצנַאג
 םש טימ טּפיױה רעּביא; ,רעקלעפ ערעד
 ןייז לחֹומ טינ רע ןעק ,"שובלמו ןושלו
 טָאה יז סָאװ ,"ײטרַאּפסטירשטרָאפז רעד
 איד ןירעדנע ֹוצ ןיזעװְג רדג ץרוּפח
 ףױא בר ױהיאק סָאװ ,"ךָארּפש עשידיי
 םעד טנרָאװ ןוא ,"טגידערּפ שטייד
 עכלאו ףיא רעדניק ידי לָאז'8 ,םלוע
 בר רעד איו ןענרעל ןקיש טינ תובישי
 ןרעיוא יד לָאזימ ,"זיא דוי רעשיוג ןייא

 ענייא גיהנמ ןרהיא ןופ, ןייז אמטמ טינ
 ןרעה ֹוצ גָארטרָאפ ןוא השרד עכלאז
 ןטסגנירג םיא ךָארּפש עשידיי איד רע ןעוו
 2עג ,וזַאא "טרעדנערפ נוא טלסּכעװרַפ
 םגה ,טנעמַארעּפמעט סיורג טימ ןּבירש
 רעטשירעמשטיידרַאפ קרַאטש ַא ןיא
 סנייא ןעוועג "תושעל תעק זיא ,ךַארּפש
 רעד ןופ םירפס עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ
 ןוא עיצילַאג ןיא עיסקָאדָאטרָא רעשידיי
 :ץגרעּביא לָאמ עכעלטע זיא ןוא ןרָאגנוא
 .ןרָאװעג טקורד

 תיּב , ,רעללעה שריה {1 ,"ריּכזמה ףסא , ,אּפּפיל

 ,ג ןא ,83 {ע11/ ,14 ;1892 ,שטַאקנומ ,"לליה
 ."תונורכז , ,רעדַאּב

 --1898 23/צ) קחצי ןיימשנעטכיל
 ןופ געוו ןפיוא .ּבעג (

 רעטָאפ ןייז ואוו ,עשרַאװ ןייק קסנָאלּפ
 ןגיצרעד .םיקסע:דלַאװ טַאהעג טָאה
 ?רַאװ ןיא ןרָאװעג
 .ירַא רָאי7 וצ ,עש
 ןייק ןרָאפעגרעּב
 רעד ואוו ,זדָאל
 :ַאּב טָאה רעטָאפ
 עלעטש ַא ןעמוק
 .ןיקסנַאנזָאּפ ייּב
 ?יורק ַא טכוזַאּב
 ,לושסקלָאפ עשינ
 :ָארק ןיא ײרעלָאמ טרידוטש 1906 טניז

 עקינײא ,ןעכנימ ,ץנערָאלפ ,םיור ,עק
 טּבעלעג רָאי עכעלטע ,י"א טכוזַאּב לָאמ
 :טלעוו רעד ןופ ןרָאי יד .םילשורי ןיא
 ךיז ,עקירעמַא ןיא טכַארּברַאפ המחלמ
 ?ײשרַאפ ןיא רעקיפַארג סלַא טקילײטַאּב
 :ַאב ןיא א"צ ,ןּבַאגסױא עשידיי ענעד
 טלעווװא ּב"מז ןיא ,"עיגָאלָאטנַאװ סניס
 ןעלקיטרַא ןּבירשעג ,"סיוא טלעװ ןייא
 ב"מז ,"טפנוקוצצט ןיא טסנוק רעּביא
 יז ןופ ר"א "ּביוהנַא ,!ש "ןעטפירשז
 ?רושז ענעדיײשרַאפ ץוחַא ,א"א ,רעּפנייוו
 ןעגרַאמװ ןיא ןעלקיטרַא עשיטסילַאנ
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 ,"סטרעוװרָאפח ,"רענַאקירעמַאז ,"לַאנרושז
 סנַאמנעדיײז .מ ,פ רַאפ ךיוא ,"טייצ?
 *עגנָא ךיז 1918 .ָארויּב:ץנעדנַאּפסערָאק
 טימ ,ןָאיגעל ןשידי םעד ןָא ןסָאלש
 עכעלטע ןַאד ,י"א ןייק ןעמוקעג ןכלעוו
 א ןעװעג ,ןָאדנָאל ןיא טּבעלעג רָאי
 =רושז םעד ןופ רעטעּברַאטימ רעטנעָאנ
 ,גינעק ָאעל ןופ ר"א "סנַאסענערח לַאנ
 טרישזנַארַא ואוו ,ןלױּפ ןיא 1924 טניז
 ןיא רעדליּב ענייז ןופ ןעגנולעטשסיוא
 טקילײטַאּב ךיז ,ענליוו ,עש רַאװ ,זדָאל
 רעשידי רעד ןיא טייצ וצ טייצ ןופ
 עשירַארעטילח יד ןיא טּפיוהרעד ,עסערּפ

 טסנוק ןגעוו ןעלקיטרַא טימ ,"רעטעלּב

 :טנפערַאפ "טנייהפ ןיא ,רעלטסניק ןוא
 ןופ ןרַאומעמ ענייז ןופ ןעלטיּפַאק טכעל

 ךיוא ןטערטעגפיוא .ןָאיגעל ןשידיי םעד

 5ַאֹּב יד ןופ רענייא ,ןטַארעפער טימ

 סָאװ ,רעלָאמ עשידיי עגנוי עטסדנטייד

 ךרוד תמא ןשירעלטסניק םוצ טּבערטש?
 ךרוד ,ןעמרָאפ עטקַאּפמָאק עוויטיזָאּפ
 ,?עיצַאזילַאטסירק רעשיטַאמזירּפ

 ,39 ,"רעטעלב עשירארעטיל, ןיא ,ןָאזרעדָארּב ,מ

 =לאיהי ןָאנעשרעה-ןיימשנעטכיל
 ןיא .ּבעג (1912 טבש ד"כ -- 1827) יבצ

 זייװדניק ןיוש ,עיּבַארַאסעּב ,,װעיגרַא

 16 וצ ןוא ןטייקיעפ עסיורג ןזיװעגסױרַא

 יקּבִא ןעװעג ,יוליע סלַא טמָשעג רָאי

 רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ס'ש ןיא ָאנ טינ
 18 וצ ,הלּבק ןיא ןוא רוטַארעטיל:הריקח

 ןופ רעטכָאט ַא טימ טַאהעג הנותח רָאי

 ןוא גרעּבנירג לכימ ריבג רעװעיגרָא א

 ?גטיירג ,הרֹוּת ןיא ןעוועג קסוע רעטייוו

 ןיא זיא ָאד רעּבָא ,תונּבר וצ ךיז קיד

 רע ןוא ךורּברעּביא ןַא ןעמוקעגרָאפ םיא

 -שֵמ יד טימ ןרבח וצ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה

 ?עדירפוצמוא רעד ןוא ,טָאטש ןופ םיליּכ

 -קַאּבַאט ַא טנפעעג םיא טָאה רעווש רענ

 ?עג טינ רחסמ וצ רעּבָא טָאה רע ,םָארק

 רָאנ ,ןדג ןייז רָאנ טינ טרטּפעג ,טגיוט
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 ןפױלטנַא טזומעג ןוא טלעג דמערפ ךיוא
 זיּב ,תובוח:ילעּב ענייז רַאּפ וװעיגרָא ןופ
 ַא וצ ןעגנואווצעג םיא טָאה רעווש רעד
 טלגָאװעג רע טָאה טייצ עסיוועג ַא ,טג

 ןיא ךעלּביטש:םידיסח ןוא תובישי רעּביא
 ןיא ,עינעמור ןייק קעװַא ןַאד ,עיצילַאג
 :יה יד רעּביא ןעגנַאגעגמורַא ץַאלַאג
 ךיז ףיוא ןגיוצעג תודמול ןייז טימ ,רעז
 ,רענָאיסימ ַא ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד
 1868 ,טדמשעג סַאי ןיא ךיז טָאה רע זיּב
 ץנַארפ ואוו ,ןילרעּב ןייק ןעמוקעג רע זיא
 עלעטש ַא טּפַאשרַאפ םיא טָאה שטילעד
 ,ל גיא קיטעט ןעוועג ,רענָאיסימ סלַא
 ?וקעג 1878 ,עיסימ רעניליועּב רעד ןיא
 2נ/ סלַא טלעטשרַאפ דנַאלסור ןייק ןעמ
 טַאהעג הנותח וועינעשעק ןיא ,"דיי רעט
 שטיװָאניּבַאר ףסוי ןופ רעטסעווש ַא טימ
 ַא ןרָאװעג ךיוא ףעטעּפש זיא רעכלעוו)
 ?רָא ןיא טצעזַאּב ךיז ךָאנרעד ,(דמושמ
 ןשיװצ טלייטעג ,תפומ:לעּב סלַא וװעיג
 "שדוקה ךרדע רפס ןייז םידיסח יד
 ןופ ןרָאװעג טריקסַאמעד רעּבָא זיא
 טזמעג טָאה רע ןוא דרַאנײד םירפא
 ,טָאטשטרוּבעג ןייז ןופ ןפולטנַא רָעדיו
 :ָאר עשלַאפ ןייז טליּפשעג רעטייוו רעּבָא

 5ַאּב וצ ןעגנולעג םיא ויא 1881 ןוא על
 לטעטש ַא ןיא בר ַא ןופ עלעטש יד ןעמוק
 ןיא ןעװעג רע זיא 1882 ,עילָאדָאּפ ןיא
 עשיריבג רעּביא ןגָארטעגמורַא ,סעדָא

 םעד ןוא "שדוקה ךרדח 'רפס ןייז רעזייה

 העּבָא ,"תומכח עבשק ןייז ןופ די:בתּכ
 סָאװ ,טּפַאכעג ךיז ךיילג טָאה אנהּכ דוד
 טָאה רע ןוא ,ןענייז סָאד םירפס ַא רַאפ
 רע טָאה ןַאד .סעדָא ןופ קעװַא טזומעג
 "תומכח עבשק ךךֹוּב ןייז טקורדעגּפָא
 ןיא טּפַאשנסיװ ןגעוו--(1883 ,גרעּבמעל)

 ןײלַא םיא ךרֹוד ,עשלַאפ טימ ,דומלּת

 ,םילודג עכלעזַא ןופ תומּכסה ענעּבירשעג

 ,רעּבוּב המלש ,ןושַארטש ֹוהיִתֹּתמ יו

 םורַא ןוא א"א ןַאמלוש ןמלק ,ןיפ י"ש
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 ןיק ןעמוקעג גיצּפייל ןופ רע זיא 5

 אשמו:עגמ ַא ןיא ןײרַא טוװּורּפעג ,וועיק

 :לוש רזעלא ,םיליּכשמ עקיטרָא יד טימ
 ןַאד רעּבָא ,גרעּבסיײװ בקעי:קחצי ,ןַאמ
 ןרָאװעג טכעלטנטערַאפ "דיגמה? ןיא זיא
 רעכלעוו ,דרַאניײד םירפא ןופ לקיטרַא ןַא
 סָאװ  ,ןָאזנעשרעה זַא ,ןזיוועגפיוא טָאה
 רבחמ ןוא בױַא חַאּפ סױרַא ךיז טיג
 =ָאיסימ רעד ,ל ןוא ,םירפס עשינּבר ןופ
 עג ךיז טָאה ,ל ,ןָאזרעּפ ןייא ןענייז רענ
 טריפרַאפ וליפא ,ןרעפטנערַאפ טװּורּפ
 .?ףוס רעּבָא ,ןגרעּבסיײװ טרּפ םעד ןיא

 טלעטשעגטסעפ ןינע רעד זיא ףוסילּכ
 ןוא ,טײקכעלטנפע רעד ןיא ןרָאװעג
 :ימ ןייז טריפעג ןפָא ,ל טָאה ןַאד טניז
 ואוו ,גיצּפײל ןיא טייקיטעט עשירעגָאיס
 =וטיטסניאק ןיא רערעל ןעוועג זיא רע

 יד טיול--.טיוט ןייז זיִּב "םוקִיַאדוי םוט
 ןרָאּבעג .ל זיא ןפַאױגָאיּב עשירענָאיסימ
 עסיוועג ַא ,עיװַאדלָאמ ,ןַאילָאקס ןיא 1
 :ָאיּפַאט ןיא "דיי רעטוגח ַא ןעװעג טייצ
 ,טפיטעג ךיז 1855 ,ןרַאגנוא ,עלעס

 ץנַארפ ואוו ,ןילרעּב ןייק ןעמוקעג 8
 עלעטש ַא טפַאשרַאפ םיא טָאה שטילעד
 זיּב קיטעט ןעוועג ןֹוא ,עיסימ רעד ןיא
 ץוחַא ,ןלױּפ ןיא רענָאיסימ סלַא 5
 שיערּבעה ןיא קרעוװ עשירענָאיסימ ענייז
 ןגעק -- "תמא תנומא קוזחא ,שטייד ןוא
 םעד ןגעק--"עושי תודלוּתח ,יקָארט קחצי
 תודלוּתװ סוטסירק סוועי ףיוא טעלפמַאּפ
 ירפסל רואיּב ,"םיאיבנה ידומלא ,"ושי
 :וצ ."םיחולשה השעמק ,"השדחה תירּב
 סז 12/- ,ןַאמלַאד .ג .ּפָארּפ טימ ןעמַאז
 זוט4 201 46 282129602מ/ 4060 0
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 יד ןופ ןענייז סָאװ ,ןרושַארּב ייר ַא ןוא
 ףױא ןרָאװעג טײרּפשרַאּפ ןרענָאיסימ
 ,שיסור ,שיזיוצנַארפ ,שילגנע ,שטייד
 ןופ --"השקּב ןיימ;) שידיי ןוא שירַאגנוא
 :ילרֶעּב היננח ךרוד שידיי ףיוא שטייד

 =בנ טצעזעגרעּביא ךיוא רע טָאה ,(רענ

 ןּבירשעג ןוא שידיי ףיוא םיבותַּכו םיא

 =ָאיסימ רעד ןופ גנעגרָאי עטשרע יד ןיא

 תירּבח שידיי ןיא טפירשטַאנָאמ רעשירענ

 ןיא ןשטילעד ןפלָאהעג ךיוא טָאה ,יםע
 תירּבא ןופ גנוצעזרעּביא חעשִיערּבעה .ןייז

 :מול ןייז רַאפ ןעוועג זיא ןוא "השדחה

 עכלעוו ,ןרענָאיסימ יד ייּב ןעזעגנָא תוד
 בר ןעמָאנ ןטימ טלטיטַאּב םיא ןּבָאה

 ןיא ןגָאלָארקענ 111{ ,"שדחה ריּכזמה ףסאק

 "סדנאל .ע .י ;2--1 ,1912 ,10 ,1912 ,"םע תירּכ,

 ירוק א | ל"ז ןייטשנעטכיל קחצי 'ר ברהע ,ןַאמ
 ,"טייקגיטעהט רעש יחישמ ןייז ןופ גנוביירשעב עצ

 ,"רוגרּפה ירוחאמ, ,ןָארטיצ ,ל .ש }1915 ,ןָאדנַאל
41 | 

 ַאג ןיא .ּבעג -- רָאדיזיא ןעיליל
 ןייק טרעדנַאװעגסױא רעטעּפש ,עיציל
 ןשידי םעד טריפעג טָאה ,עקירעמַא
 קיטעט .ןילקוחּב ןיא "רעטַאעטקירילײ

 :רַאפ ןוא רעסישזער ,רעליּפשיוש סלַא
 ןעמַארד ,קיטשרעטַאעט ןופ רעסַאפ
 סרעדנוזַאּב .סָאטערּביל ןוא סעידעמָאק
 ןופ רעסַאפרַאפ סלַא ןרָאװעג רעלוּפָאּפ
 ?ורעג?ױזַא יד ,ךעלדיל=רעטַאעט עשידיי

 =רעטַאעט ענייז ןופ ."סקירילח ענעפ
 סָאד/ :ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז קיטש
 פעגז ,(1919) "טלעוו ףעד ןופ דניקפיטש

 סנטַאט ןיזװ ,"ןדיי רַאפ טייקיטכער

 ןסייהעג טָאה יּבר רעד. ,(1920) "ּבייוו
 ןוא רענַאיצילַאג, ,(1921) "ןייז ךעליירפ

 ,א"א (1923) עידעמָאק -- "סעקַאװטיל

 --1843 3/א/) ּבייל-השמ םולּבנעיליל
 ױענװָאק ,ןַאדײק ןיא .ּבעג (1910 12/0
 =ןֲאֹּבַא ,שריה ,רעטָאפ ןייז ,עטיל
 רעּבָא זיא ,ןויבא רעסיורג ַא ןוא רעד
 רעייז ןוא רפס עדוי ַא ןעוועג ךיוא
 וצ ןּבױהעגנָא רָאי ןט5 ןפיוא ,םורפ
 רעד ןופ ןדייז םייּב ,רדח ןיא ןענרעל
 ַא ןױש ןעװעג רָאי 6 ֹוצ ,דצ סרעטומ
 =עג ןיֹוש 9 ֹוצ ,םינושאר םיאיבנ ןיא יקּב
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 ,ךיז רַאפ ארמג טַאלּבַא ןענרעלּפָא טנעק
 רעד ,םיריש ןּבירשעג ןיוש לגניי סלַא
 ןוא תיּבףלא ןטיול םיטויּפ עגנַאל טּפױה
 ןרַאװעג רָאי 14 וצ .ןענָאכיטסָארקַא טימ
 ןַא טימ ןתח ַא
 ,עלעדיײמ קירעיג
 ַא ןופ רעטכָאט ַא
 :ָאקליוו ןיא ,בצק
 טָאה רע ואוו ,רימ
 יב טצעזַאּב ךיז
 יֹווַש ?ןוא :רעווש
 רָאי 16 וצ ,רעג
 וצ ןּביױהעגנָא ךיז
 סיוא ןוא ,םירפס?הריקח טימ ןענעקַאּב
 ,סרוקיּפא ןייק ןרעװ טינ לָאז רע ,ארומ
 רענעּבירטרעּביא ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז
 ,לוּפליּפ ןיא ,תוקבד ןיא ,,טייקמורפ
 :רעּביא ס"ש ףיא םויס ןייז תעּב ןוא
 :לוּפליּפ ןייז טימ םלוע םעד טשַאר
 . ןּביױהעגנָא ךיז רָאי 20 וצ ,?ןרדה; ןקיד

 ,םירפס-הצילמ טימ ןריסערעטניא וצ
 טכַאנ ןוא גָאט ןסעזעג ץלַא ךָאנ רעּבָא
 ןיא ,ןיליפּת ןוא תילט ןיא טנרעלעג ןוא
 הליגמ ַא ןּבירשעגנָא טייצ רעּבלעזרעד
 ןוא תודוקנ טימ ,ךנּת ןופ ןושל ןטימ
 :פױא ןשילױּפ םעד ןגעװ ,ּפָארט טימ
 ןקַאילֲאּפ יד ןופ הלּפמ רעד ןוא דנַאטש
 ,"קישטנילרעּבז ַא רַאּפ םש ַא ןעמוקַאּב ןוא
 ּבילוצ .ל טָאה ,טסעק ןופ 1865 ּפָארַא
 טגרעלעג ואו ,הבישי ַא טכַאמעג הנויח
 ַא ךיוא ןעמוקַאּב ,דומלּת םירוחּב טימ
 :ָצל סלַא טָאטש ןיא ױיבג ַא ייּב עלעטש
 :ּביּב ןטימ טריפעגנַא ,שיערּבעה ןופ רער
 ?וחּב עשלטעטש עכעלטע סָאװ ,לקעטָאיל
 טָאה רֶע םגה ןוא .טעדנירגעג ןּבָאה םיר
 ,רעכיּב עלַא ןסָאלשעגסױא טרָאד ןופ
 ןעמ טָאה ,תד םעד ןדָאש ןענעק סָאװ
 טרסמעג ,ןפדור וצ ןּבױהעגנָא רעּבָא םיא
 רע זַא ,םידימלּת ענייז ןופ ןרעטלע יד
 םירפס:רכומ ַא זַא ןוא ,ןדמשּפָא ייז ליוו

 =ליוו ןייק םירפס:הלּכשה טקישעג טָאה
 עצנַאג סָאד תולגע:ילעּב יז ןּבָאה ,רימָאק
 ּפמַאק רעד .טנערּברַאפ םירפס לקעפ
 *רַאש ךָאנ זיא ,ל ןגעק םיאנק יד ןופ
 ?טנפערַאפ טָאה רע ןעװ ,ןרָאװעג רעפ
 ןיוש טָאה רע ואוו ,"ץילמהח ןיא טכעל
 עכעלטע טקורדענּפָא טַאהעג רעירפ
 =לֵּתַה תוהראק ןעלקיטיֵא ענייז ,םירמאמ

 ,"רומלּתח תוחראל תופסו:, יד ןוא ?דומ

 ם"ּבמר ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ואוו
 תורְזג יד זַא ,ףיוא רע טזייוו ל"ביר ןוא

 ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סָאװ ,תורמוח ןוא }
 :יס פסיװעג בילוצ טייצ רעסיוועג ַא ןיא

 ענעי דלַאּביװ ,ןרעו לט3ּ ןפרַאד ,תוּב
 :ַאפ ןוא ,ָאטינ רעמ ןיוש ןענייז תוּביס
 הרוּת יד ןסַאּפוצוצ םינּבו יד ףיוא:טרעד
 ןּנָאה דומלּתה ימכח יד יװ ,ןּבעל םוצ
 סָאד ,ןפלעהטימ ,םּתעשֹּב ןָאטעג סָאד
 :לא יד ןופ ןייגרעטנוא טינ לָאז םוטנדיי
 ,םירוסיא עקיניזמוא ןוא ענעּבירטרעּב
 לָאז סָאװ ,ךורע?ןחלוש סעיינ ַא ןפַאש
 ןופ ןשינעפרעדַאּב יד טימ ןעמיטשטימ
 זיא סָאװ ,סָאד רָאנ ןרֵסֵא ןוא טייצ רעד
 קימעלָאּפ רעד ץוחַא .רֹוטא תמא ןַא טימ
 :בלהח ,"ץילמהנ ןיא ןסקָאדָאטרָא יד ןופ
 ןעמ טָאה ןרושָארּב ערעדנוזַאּב ןוא "ןונ
 ,ימָאקליװ ןיא ןפדור וצ ן--ל ןּבױהעגנָא
 ,טַאדלָאס ַא רַאּפ ןּבעגּפָא םיא טלָאװעג
 רעד רַאפ ןוסמ ,םױח ןיא ןגײלנײרַא

 עלעיצעפס ןיא םיא טלדיזעג ,גנוריגער
 ,רעגײטש םיא ןפרָאװעגכָאנ ,ןליװקסַאּפ
 ןוא בצק םעד רעװש ןייז טריטָאקיַאּב
 טלָאװעג טינ ,ןירעקעּב:הלח יד ּביײװ ןייז
 טינ וליפא) הריד ןייק ןעגנידרַאפ םיא
 :ייק ןיא רעטָאפ "סרוקיּטא; םעד טניושעג
 ןּביירשוצ ךיז טלָאװעג טָאה רע ןעוו .(ןַאד
 ןָאזסטכילרעה ג"א להק רערימָאקליװ וצ
 רע טָאה ןעמָאנ ןקיָאד םעד רעטנוא)
 תורעה? ןיא ריש ַא טימ 1866 טריטויּבעד
 ,("םימדרנ יציקמז הרבח רעד ןופ "םינוקתו
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 ּפָא ןעגנואווצעג םיא טיילסלהק יד ןבָאה
 טימ ,ןעמָאננעילימַאפ םעד ןופ ךיז ןגָאזוצ
 :רוקיּפאא ענייז טעמתחעג טָאה רע ןכלעוו
 ךיז ןַאד טָאה רע ןוא םירמאמ י"עשיס
 :1ײרַא רעד קנַאדַא טשרע .ל ןפורעגנָא
 ןוא םיליּכשמ רענוװָאק יד ןופ גנושימ
 גנודנעוו רעד ךיוא יו ,ןנחלא:קחצי יר

 ,רָאטַאנרעּביג רענװָאק םוצ ג"לי ןופ
 ?עגנייַא ךיז ן--ל ןגעק תופידר יד ןּבָאה
 זיא םיא וצ האנש יד רעּבָא ,טליטש

 רעד ףיוא ןוא ,ןרָאװעג רעכַאװש טינ
 1869 רע ןיא דנירפ ענייז ןופ הצע
 וצ הנװּכ רעד טימ סעדָא .ןייק קעווַא
 עלעירעטַאמ ערעווש יד רעּבָא ,ןרידוטש

 :סייג ךיוא ןוא ,ןירעד םיא טרעטש עגַאל
 רעד ןיא טכעלש ךיז רע טליפ קיט
 ןאוו ,ץנַארעלָאט ןוא הלּכשה ןופ טָאטש;
 :לַאק ַא ןיא הלכשה רעד ןוע ךוּת רעד
 רחסמ ןופ טמַאטש סָאװ ,טסייגיירפ רעט
 :עלָאט יד ןוא ,סונעג וצ עּביל ןופ ןוא

 1870 ."םזִיָאגע ןגנע ןופ ךיז טמענ ץנַאר

 להקח עמעָאּפ עשיריטַאס ןייז סױרַא זיא
 ַא רעיײז טכַאמָעג טָאה סָאװ ,"םיאפר
 ,ןזײרק עשיליּכשמ יד ןיא םשור ןסיורג
 .ירק-לּביּב סלַאמכָארק ןופ םשור ןרעטנוא

 ַא רָאפ םיא ןיא טמוק ןטכיזנָא עשיט
 ןרעווש ַא ךָאנ ןוא ,ךָארּברעּביא רעפיט
 טליפרעד ּפמַאק ןטסקיניײװעניא ןגנַאל
 :מוא סיורג ַא ןפָארטעג טָאה םיא זַא ,רֶע
 ,ײז ןפיש ענעדָאלעגנָא ענייז עלַאא ,קילג
 עגַארפ עצנַאג יד ;ןעגנַאגעגרעטנוא ןענ
 ,ןּבעל ןטימ תד סעד ןקיגײארַאּפ ןגעוו
 ,ןטילעג גנַאל ױזַא טָאה רע רעכלעוו רַאפ
 רעד ,טינ ןיז ןייק םיא רַאפ רעמ טָאה
 ןופ ןטלַאהעגפױא םיא טָאה סָאװ ,טָאג
 יו טוג יֹזַא םיא ןיא ,ףיוא ןזייוודניק
 ןרָאװעג קידייל זיא חומ ןייז ,ןּברָאטשעג
 רעיינ ַא ,"ןקָארשרעד -- ץרַאה ןייז ןוא
 ןָא ךיז טּבײה ןּבעל ןייז ןיא דָאירעּפ
 | :ָאס:שיטסיּפָאטוא סיקסוועשינרעשט ןעוו

 טנפע םנס 287218 ןַאמָאר רעשיטסילַאיצ
 ךיז טיג ,ל ןוא ,טלעװ עיינ ַא םיא רַאפ
 :עג ןּבָאה סָאװ ,ןעעדיא יד רעטנוא
 טפַאשלעזעג רעשיסור רעד ןיא טשרעה
 ףעיײז סָאװ ןוא ןרָאי רעקס0 יד ןופ
 .יּפ ןעװעג ןיא רעייטשרָאפ רעטסטלוּב
 ךיוא ךיז טּבײה טייצ רענעי וצ .,װערַאס
 ןיא טיקיטעט עשיטסיצילּבוּפ ןייז ןָא
 רעּבירַא טרָאפ םיוּברעדעצ ןעוו .שידיי
 יד רעּביא רע זָאל ,ּב'טּפ ןייק
 "ףשבמ לוקח ןיז ןופ עיצקַאדער
 יאנּתּב ,(עז) ןָאסנילעּב ןופ טנעה יד ןיא
 ןיא רעפלעהטימ ַא ןייז םיא לָאז .ל זַא
 ןופ ךשמ ןיא ןוא ,עיצקַאדער רעד
 יד ןָא רע טריפ ,1871 ,םישדח ?7
 פ"א טכעלטנפערַאפ רע ואוו ,גנוטייצ
 עשידויא ט"א ןעלקיטרַא עירעסַא {.--או
 רַאפ םיא ןכַאמ סָאװ ,יןעגַארפסנעּבעל

 :ידיי עטסעּב ןוא עטשרע יד ןופ םענייא
 ;קיטױַא עקיזָאד יד ןיא .ןטסיצילּבופ עש
 ןשידיי ןופ ןּבױוח םעד .ל טרירַאּב ןעל
 יד ,טייקמורפ ענעּבירטרעּביא יד ,ןּבעל
 :קנַארק יד ,םיכודיש יד ,תוסנרּפ:טפול
 ?ןצ:טינ יד ,ה ,ד ,ףֹוג ןשידיי ןופ טייה
 ;עטמוא יד ,טלעו רעד וצ טײקטסַאּפעג
 ןוא ןפלעה ןענעק סָאװ ,יד ןופ טייקיט
 עממירפ איד נוא םידמול ידח :טינ ןפלעה

 :עג בור סָאד ,המשנ חעד רַאפ ןעגרָאז
 :עה ,ןעביירש ,ןעדער ,ןעגָאז עטעדליב-

 ןעגָאז נוא ןעגנוגלָאפרעפ ןייק טשינ ןער
 ,ןעהעטשרעפ אייז איו תמא םעד סױרַא
 ,הצע רעיײז טשינ טרעה רענייק רעּכָא
 אייז ,טשינרָאג טרַאַא עכייר בור סָאד
 ןעטפעשעג ערעייז ,ךייר ה"ּב ןיוש ןינעז
 ןופ ןעגינגרעפ ןעּבָאה אייז ,טוג ןעהעג
 רהעמ אייז ןפרַאד סָאװ נוא ןעּבעל רעייז
 טלעטש ךעלריפסיוא טרעדנוזַאּב ײ?ןעּבָאה
 ;גנויצרעד רעשידיי רעד ףיוא ּפָא ךיז רע
 טימ דניק עשידוי סָאד טהעיצרע עמי
 ךַאז ןייק וצ ללָאז סע זַא ,ןפוא ַאזַא
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 טזָאל דניק עשידוי סָאד ...ןעגיוט טשינ
 :רעפ םעד טימ ןירעװ טטַאז טינ ןעמ
 ןעמ :ןערהָאי עשרעדניק איד ןיפ ןעגינג
 ןיז טימ הטומ ןײז םהיא ןיא טדעט
 טצטעזרעפ ןעמ סָאװ םעד ךרוד עיגרענע
 ?נוא גָאט ןעצנַאג ַא ףיוא רדח ןיא םהיא
 ;דמלמ .ןעדליװ ַא ןופ החגשה רעד רעט

 סע ןיא םהיא טימ טנרעל ןעמ סָאװ סָאד

 ןנעק נוא ןהעטשחעפ .וצ דנַאטשמיא טינ
 ױזַא נוא ,ןעּבָאה ןעצטונ ןייק ןיפרעד
 :סעּב נוא עטשרע ענייז סע טרעילרעפ
 םוצ רע טמוק ללכּב ,"רהָאי ןהעצ עט
 ףיוא ןעּבעל ןעשנעמ עללַאק זַא ,ריפסיוא

 :מיה ןפיוא ןעּבעל ןעדֹוי ןוא דרע רעד
 :ַארעטיל עשידוי עיינ איד וליפא ,לעמ
 ןעזעװעג הכוז טינ ךיוא ךָאנ טָאה רוט
 :סיימ גוא ,דרע רעד ףיוא ןהעגוצּפָארַא
 רעד ןיא ץלַא ךָאנ איז טהילפ סנעט
 רעדעיװ ,עעדיא עכיוה ַא רעּבָא : טפול
 ָאד דנוא ליטעשּפ ַא ָאד ,עעדיא ןייא
 רָאג ךיז ןערהעק סָאװ ,ןעכיילג סעד נוא
 םעד טימ נוא טלעװ רעד טימ ןָא טשינ
 סָאװ ,יד ןגעק סױוַא טערט רע ."ןעּבעל
 ליִּבּי :קע ןייא ןהָא ןעגירשעג ןעּבָאהז

 :יצנַאמע ,עיצַאזיליװיצ ,טייקגיטכיל ,גנוד
 עכלעזַא ךָאנ נוא "טייצ עגיטנייה ,עיצַאּפ
 רעד ןיא ןײרַא ןינעז סָאװ ,רעטרעוו
 ,טקרעמעּב טינ רָאג ןעּבָאה נוא ,עדָאמ
 איװ ןָא ייז טקוק דוי רעטושּפ רעד זַא
 ,טשינ רָאג טהעטשרעפ רֶע ,םיעגושמ
 :יךיי רעד ןגעק ;'סע ףרַאד ןעמ סָאװ וצ

 ןיא טינ טָאה סָאװ ,קיטסיצילּבוּפ רעש
 ,ןשטנעמ םענלצנייא ןדעי טַאהעג ןעניז

 ןגעק ;ללּכ ןצנַאג םעד רָאנ רעדנוזַאּב

 טלעג סיוא ןּביג סָאװ ,םירישע עשידיי יד

 :ייא ּבילוצ רָאנ ,גנודליּבסקלַאפ רַאּפ טינ
 :סױרַא רעּבָא ,וו"זַאא ןגעוו דובּכ םענעג
 עגונּב םַארגָארּפ עוויטיזָאּפ ןייז ןלעטשוצ
 ןיש םיא זיא ןגַארפסנּבעל עשידיי יד

 ןוא ,ןעמוקעגסיוא טינ "רשבמ לוקח ןיא

 עירעס רעד ןופ לקיטרַא ןטפלע ןכָאנ

 .*יְלעּב טימ ןעגנוּבײיר יד ּבילוצ רע זומ

 םעד ןופ עיצקַאדער יד ןוָאלרַאפ ןענָאס

 1876 .טלָאמעד ןַאגרָא ןשידיי ןקיצנייא

 --"יודיוו ןסיורג? ןייז ןּבעגעגסױרַא .ל טָאה

 ּפ'א "םירוענ תאטח?י עיפַאוגָאיּבָאטװַא יד
 טינ יודיװ ַא זיא סָאװ ,םישוח ןּב דחפלצ
 ַא ןופ רָאנ ,רעּביײרש ןשידיי ַא ןופ רָאנ
 ,הפוקּת:סגנַאגרעּביא רעד ןופ ףוד ןצנַאג
 5נײּפ ןוא ןעקנַאדעג ענעגרָאּברַאּפ עלַא
 םעיינ ַא וצ ,רעגנוי ַא ןופ תיקפס עכעל

 ָאד ןענייז המשנ רעקידננַאװּפױא .ןּבעל

 .ופָא רעקידתונמחרּבמוא טימ ןּבעגעגרעּביא
 ;טייקיטכירפיוא רעקידנּפַאכרַאפ ןוא טייק
 ,ךַארּפש רעקרַאטש רעּבָא ,רעטושּפ ַא ןיא
 ןגָארטעגסױרַא ָאד טרעוװ ,תוצילמ םוש ןָא
 =וסי יד רעּביא ןיד:קסּפ רעגנערטש רעד
 ןשילַאכרַאירטַאּפ ןטלַא םַעֹד ןופ תוד

 ןייז ךיא טרעהעג טייצ רעד וצ ,ןּבעל
 ךיא--י"היובא ןּב עשילא תנשמ} עריטַאס
 תפסאפ לַאנרושו ןשיטסילַאיצָאס םעד
 רעדנצנעלג ַא ןופ ליטס ןיא ;"םימכח
 ?תנשמ רעד ןופ ןושל ןפיוא עידָארַאּפ
 ,"רחאח סלַא טלעטשרַאפ ,,ל ָאד טגנערּב
 יא עשיטסילַאיצָאס ענייז קורדסיוא םוצ
 ןעק רעבָא טייצ רעּבלעזרעד ןיא .ןעעד

 =ַאמ רעד טימ יד ןקידירפַאּב טינ םיא
 צירָאעט רעשיטסילַאיצָאס:?שיטסילַאירעט
 ,םזיטילָאּפָאמסָאק ןופ הטיש ענעדנוּברַאפ

 =רעטסײגַאּב ַא זיא רע ,עיצַאלימיסַא ןופ
 ַאזינָאלַאק חעשידיי ןופ רעגנעהנָא רעט
 טעּברַא רעויטקודָארּפ רעשידיי ןופ ,עיצ
 יא רַאפרעד ףיוא-טערט ןוא הכאלמ ןוא
 ףעשידייײשיסור ןוא רעשיערּבעה רעד
 "רעשיקרעט:שיסור רעד תעשּב .עסערּפ
 רע טָאה ,הסנרּפ ןָא קידנּבײלּב ,המחלמ

 ןיק קירוצ עילימַאפ ןייז טכירעגסיוא
 =וצ ןּבױהעגנָא ךיז ןײלַא ןוא רימָאקליוו
 ,ערוטַאמ ףיוא ןעמַאזקע םוצ ןטיירגוצ
 +נָא--םיורט ןייז ןכעלקריוורַאפ וצ ידּכ
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 :ָאּפ יד רעּבָא ,טעטיסרעװינוא ןיא ןעמוק
 ןיא שינערעקרעּביא ַא ןָא ןכַאמ ןעמָארג
 .וטש ןייז טפרַאװ רע ,גנויושנַא-טלעוװ ןייז
 ?ערָאעט יד ןופ רענייא טרעװ ןוא םויד
 ןוא ,ןויצ-תּביח ןופ רעּפמעק ןוא רעקיט
 ןיא גנוגעװַאּב רעשיטסינויצ רעד טימ

 :עטיל ןוא עכעלטפַאשלעזעג ןייז ןדנוּב רַאפ
 ,געט עטצעל ענייז זיּב טייקיטעט עשירַאר

 רע טָאה י"א בושי ןופ עדנַאגַאּפָארּפ יד
 =ץּברַאטימ סלַא שידיי ףיוא טריפעג ךיוא
 1887 ,"טַאלּבסקלָאפ ןעשידויא ןופ עט
 יקצינבאר .ח ,י טימ ןעמַאװצ רע טָאה
 רעשידוי רעד, ב"מז טָאד ןבעגעגסױרַא
 ,םיריש עשיליפָאניטסעלַאּפ טימ "רעקעוו
 :ַאפדלָאג .א ןופ ןלעװָאנ ןוא ןעלקיטרַא
 ,רעּבָאלטָאג .ּב ,א ,ןַאמזיא השמ ,ןעד
 םוקילא ,יקצינבַאר .ח ,י ,רענרעל עירַאמ
 ?ליז םיקיוהי ,רעדניּבכוּב ,י ,א ,רעזנוצ
 םייח ,,ןײטשּפע םוחנ ןּב קחצי ,ןייטשרעּב
 .ןישטשַאמַאז לאיטלּפ ,ימעג שיא ,ןישיח
 ןעמוקעג ןיא ּב"מז םוצ עגַאלײּב טלַא

 :ַארד ַא--ןויצ תביש רעדָא לבּברזז ס--ל
 נעט רעד טימ ,יןעטקַא ףניפ ןיא עמ
 :ָאיצַאנ עשידיי סָאד ןקעוװרעד וצ ץנעד
 רעטַאעט ןשידיי םעד טימ) ליפעג עלַאנ

 :ירפ ךָאנ טריסערעטניארַאּפ ךיז ,ל טָאה
 טליּפשעג טָאה ןעדַאּפדלָאג תעשּב ,רע
 ַא טסַאפרַאפ וליפא טָאה רע ;סעדָא ןיא

 עכלעוו ,"ץעינַאשזעיַאװדע ט"א עסעיּפ
 רעּבָא ,ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא
 :ןטסיטרַא יד יװ ,ןעזרעד טָאה רע ןעװ

 ?ןצנירַא טּבױלרעד ךיז ןּבָאה רעקימָאק
 :ליטש ענעגיא עסעיּפ רעד ןיא ןלעטש

 .רעטַאעט ןופ ןפָאלטנַא רע וזיא ,ךעל

 עסעיּפַא ס--ל ךיוא טנָאמרעד ןירָאג
 רע טָאה רעטעּפש ,("טסיטנָאקש רעד;
 ;קיִטױַא טימ טּפיוהרעד ,טקילײטַאּב ךיז

 םעד, ןיא ,סעמעט עשיטסינויצ ףיוא ןעל

 .ידויא רענליװ ,"דגיירפא רע-ב"טּפ ,"דוי

 :טקלָאפ ןעשידויא סרעדַאּב .ג ,"קלָאפ ןעש

 1| .ב ןָאקיסקעל
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 רע טָאה ידניירפע ןיא .א"א ײרעדנעלַאק
 ןעלקיטרַא עקינייא טכעלטנפערַאפ ךיוא
 .טנע סלַא עגַארפכַארּפש רעד ןגעוו

 ךָאנ ןוא ,ןעירול ףסוי ר"ד רעפ
 ןגעק ןעלקיטרַא -- טױט סנידרָאג בקעי
 "טפַאשרעדורּב רעשילּביּב:קיטסײג רעדח
 =ַארד ןשידי ןטמירַאּב םעד ןופ
 ןיא עוויטַאיציניא ןייז טױל גױוטַאמ

 יד סעדָא ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג 3
 ןַאעל טימ "לארשי:ץרא בושיל הרבחח
 גנַאלנרָאי ןיא רע ןוא שארּב ןרעקסניּפ
 :ַאּפ םעד ןופ רַאטערקעס רעד ןעוװעג
 טניז ןוא סעדָא ןיא טעטימָאק רעניטסעל

 רעד ןיא עלעטשַא טַאהעג ךיוא 5
 ןַא ןופ רע זיא ןּברָאטשעג .אשידק-הרבח
 ,טײהקנַארק:סּבערק רעד ףיוא עיצַארעּפָא
 שיערּבעה ןיא קרעו עטלמַאזעג ענייז ןופ
 ,"הירומ; ג"פ ןיא .ּב 4 סױװרַא ןענייז

 =ַאקו רעשיטסינויצ רעד ןיא .1914 סעדָא
 סא ןענייז ,סעדָא ,"קעטָאילגיבעקיּפ

 ןייז ךיוא יװ ,ס--ל ןרושָארּב עקינייא
 =נײלק השמ ןופ ןבירשעג ,עינַארגָאיּב
 טצעזעגרעּביא ךיוא זיא שידיי ףיוא ,ןַאמ
 ןיא ןעטנעמָאמ ףניפא לכיּב שיסור ןייז
 יקסוָאכַאלַאמ עז) "ןעּבעל ס'וניּבר השמ
 | . (ללה

 ייסקִל 124 ,60) ןיא ,גרעּכניצ ;ןורכז רפס

 ןייז / ,ל ּבײל השמ}א ,דלעטנעזָאר .ש :ינויצ ןוק

 .61 ז"ז ,1919 ,ב"טפ ,"ןוהטפיוא ןוא ןעּכעל

 --1875 14/ש0 עניגער לאטנעיליל
 =ַאר ,ץשָאכיװַאז ןיא .ּבעג (1924 1/אוו
 :יריומ ןופ רעטכָאט סלַא ,טנגעג רעמעד
 רעד סיוא ,רימָאדנַאס ןופ רעגייא יצ
 עלעטימ .,רעגייא אביקע 'ר ןופ החּפשמ

 :ָאדנַאס) רעמזיוצ ןיא ןעמוקַאּב גנודליּב
 :ירּפ ייּב ןַאד ןוא עיזַאנמיגָארּפ ןיא (רימ
 טּבעלעג ןרָאי ײר ַא ;רערעל עטַאװ
 רעטעּפש ,ץשָאמַאז ייּב ,ץעינישזעווז ןיא
 ,עשרַאװ ןיא טצעזַאּב ךיז הנותח רעד ךָאנ
 ףגולפ, םענעפורעגיֹוזַא םעד ןיא טרידוטש

6( 
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 סעיצקעל טרעהעג וואו ,"טעטיסרעווינוא

 ;רַאפ ףיוא רעלטפַאשנסיװ עטמירעג ןופ
 רעּביא סעיצקעל יד .ןטיּבעג ענעדייש
 ןיא יקציווישוק ,ל ןופ עטכישעג:רוטליק
 - טימ גנַאהנעמַאזוצ
 :יטנעס ןפיט ריא
 םעד רַאפ טנעמ
 ןוא קלָאפ ןשידיי
 רעקיטסיינ ןייז

 יז ןּבָאה השורי
 וצ ןסיוטשעג
 יטסירָאלקלָאפ
 :סגנושרָאפ רעש
 עצנַאג ַא טכעלטנפערַאפ טָאה יז טעּברַא
 ןופ טיּבעג ןפיוא שילױוּפ ןיא ןטעּברַא ייר
 :ונייהד ,עיּפַארגָאנטע ןוא רָאלקלָאפ ןשידיי
 1898 6612 ןיא) "ןשינעּבײלגניײא עשידייפ
 =ַאּבַאז ,ןשינעּביײלג; ;(14 ,12 'ּב ,1900 ןוא

 ,1) "ןומה ןשידיי ןופ םיגהנמ ןוא סענָאּב
 ײּב הנותח ןוא םיאנּתת ,(1905 ןוא 4
 :יל:סקלָאפ עשידייז ,(1900 ,6) "ןדיי
 םעד ןופ גנוצעזרעּביא עשיליוּפ --- "רעד
 :מַאז:קערַאמ-גרוּבזניג רעד ןופ טסקעט
 תראשהפ ;(1904 ןֹוא 1902 ,6) גנול

 :עטשרָאפ רעד ןיא אּבה םלוע ןוא שפנה

 :ָאנטע רעד ןיא) ײקלָאפ ןשידיי ןופ גנול

 :מעל ,140 טפירשלטרַאװק רעשיפַארג

 סעדנעגעל עשידיי; ;(8 'ּב ,1902 ,גרעּב
 סָאדװ :(פ'ּב ,1903 ,16) "םירצמ תאיצי ןגעוו

 רעד ןופ ןלַאירעטַאמ; יד ןיא) "דניק עשידיי

 :טע ןוא רעשיגָאלָאעכרַא:שיגָאלָאּפָארטנַא

 עימעדַאקַא רעד ןופ עיסימָאק רעשיפַארגָאנ
 'ב ,1904 ,"עקָארק ןיא ןטפַאשנסיװ רַאפ
 ר"ד ןופ שטייד ףיוא טצעזעגרעּביא 7

 8060604006מ8 יד ןיא ױדנַאל דערפלַא
 =יףייי ,(1 ,1008 ,2טז ןטסס ?ס6

 טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא םיבוט:םוי עש
 802- יד ןיא) 'ט 3 ןיא ,"טרַאװנגעג ןוא
 :ײטּפָא רעשיגָאלָאליפ רעד ןופ קזגשצ
 ?ןסיו רַאּפ עימעדַאקַא רעד ןופ גנול
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 ןוא 1914 ,1908 ,עקָארק ןיא ןטּפַאש
 ?רע:רוטַאנװ ;(58 ןוא 52 ,45 'ב .9
 ןוא גנולעטשרַאפ רעד ןיא ןעגנונייש
 "ןומה ןשידיי םעד ןופ לַאוטיר םעד ןיא

 רעדח ;(1905 ,עשרַאװ ,52/ז03 ּב"מז ןיא)
 יד יב סרעּפרעק עשלמיה ןופ טלוק
 :רעּביא יד ןוא רעערבעה עקילָאמַא

 יד יב טלוק ןקיזָאד םעד ןופ ןסּביילב

 ?טנַא ןופ וויכרַאא ןיא) "ןדיי עקיטנייה

 :גרעּבמעל ,"ןטפַאשנסיוו עשיגָאלָאּפָאר
 יד ייַּב רעייפ ןופ טלוק רעדא ,(עשרַאװ
 :רעכיא יד ןוא רעערּבעה עקיטיײצרַאפ
 יד יײּב טלוק ןקיזָאד םעד ןופ ןסּבײלּב
 רעד ףױא טנעײלעג) "ןדיי עקיטנייה
 טוטיטסניא םעד ןופ גנוציז:ץנערעפנָאק
 יב ןטפַאשנסיוו עשיגָאלָאּפָארטנַא רַאפ
 ןיא טפַאשלעזעג רעכעלטפַאשנסיװ רעד
 ןופ טלוק רעדז ;(1921 31/ש ,עשרַאװ

 ןוא רעערּבעה עקילַאמַא יד ייּב רעסַאװ
 טלוק ןקיזָאד םעד ןופ ןסּבײלּברעּביא יד
 ןטרָאד טגעיילעג) "ןדיי עקיטנייה יד ייּב
 השמ ןופ ןּבעל סָאד/ ,(1921 29/א
 ?נעגעל עשידיי יד ןופ ךמס ןפיוא וניּבר
 ,(11--4 ,1924 ,אסשס 2900 ןיא) "סעד
 ןזיװעגסױרַא ,ל טָאה ןטעּברַא עקיזָאד יד ןיא

 םעד טימ טפַאשטנַאקַאּב עטנעָאנ ַא רָאנ טינ
 :ךנירג ַא ךיוא רָאנ ,ןּבעלסקלָאפ ןשידיי
 עשידי יד ןיא טײקטנװַאהַאּב עכעל

 :רעד טנעקעג יײז טָאה יז םגה ,םירוקמ
 :גוצעזר ,ּביא עקיכַארּפשדמערפ ןיא טּפױה
 רעקידנכיילגרַאפ רעד ןיא ךיוא ןוא ,ןעג
 רַאפ יז טכַאמ סע סָאװ ,עיפַארגָאנטע
 רעשרָאפ עטסעּב ערעזנוא ןופ םענייא
 ןוא רַאלקלָאפ ןשידיי ןופ טיּבעג ןפיוא
 :ַאטַאלימיסַא ןַא הליחּתכל .עיפַארגָאנטע
 טרעטנעענרעד רעטעּפש ךיז יז טָאה ,ןיר
 ?עג ,הביבס:רוטלוק רעשידיי רעד וצ
 ריא ןיא שידיי ןופ ןירעגנעהנָא ַא ןרָאװ
 :דנַאהּפָא עכעלדנירג ַא -- טעּברַא עטצעל
 טכעלטנפערַאפ זיא--ערה-ןיע ןגעװ גנול
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 ז"ז ,| ,"עיגָאלָאליפ רעשידייז רעד ןיא
 די;בתּכ ןופ טצעזעגרעביא) 271 -- 245
 *ַאֹּב ךיוא ךיז טָאה ,ל ,(ןײטשּפע המחנ
 עשידיי ףיוא ןעלקיטרַא טימ טקילײט
 סעמעט ענײמעגלַא ךיוא לייט םוצ ןוא
 ,ןטפירשטייצ עשיליוּפ ענעדײשרַאפ ןיא
 ,090/שס ,0126044 1צעס4מסשצ יו

 טָאה ,ַא"א אסש6 1סזץ ,אסוט 4 4

 ץזסס2 2 02ז- ט"א רושַארּב ַא ןּבעגעגסױרַא;

 שידיי ףיוא ;1908 ,עשרַאװ) 022 83וטסזע

 ןוא ("הלימ ןעגעווא ט"א טצעזעגרעּביא
 2יּפ ףיֹוא שידיי ןופ טצעזעגרעּביא טָאה
 יװ ,ץרפ ,ל י ןופ קרעװ ײרַא שיל
 םייּבצ ,"רסומא ,"רעכעה ךָאנ טינ בוא;
 רעטרעטשרַאפ רעדא ,"סנּפָאקוצ ססוג
 ,אושג ?015/2 ,1226114 ןיא--ַא"א "תּבשִי

 ,0109 2900 ,1ט1161 ס04216װװ

 ןעוועג זיא יז ,ַא"א 2016 2606
 :שיִליוּפ יד ןיא עטכישעג ןֹופ ןירערעל ַא
 טזומעג טָאה ,עשרַאװ ןיא ןלושלטימ עשידיי
 =צג ןיא ןוא הנויח ּבילוצ ןטעּברַא רעווש
 עיצַארעּפָא רענעגנולעגמוא ןַא ןופ ןּברָאטש

 ןזסש8 (222618 ןיא ,יקסנַאנזָאּפ .ש ר"ד

 4/} ןופ 1452 !6טז|סז ןיא ןוא 1909 18/ָץ;ן} ןופ
 ,אסיע6 2,7016 ןיא ,ןַאּבַאלַאב ריאמ ר"ד } 1920
 .עד ,"טנעמָאמ,; ןיא ,יקצולירּפ חֹנ }/1 ,4

 ,"גָאט, רענליװ ןיא ,ךיײרנײװ ,מ 11924 רעּבמעצ

 ,י"ג ,"גָאט) ןיא ,יקצטש י ר"ד ;} 1924 רעבמעצעד

 --1839 ה"רע) לאוי:קחצי יקצעיניל
 ,עילָאדָאּפ ,עציניוו ןיא ,ּבעג (1915 23/1א
 גניליווצ סלַא טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג
 12 ןיא םיוק רע זיא ,טייהרעטיוט ןֹוא
 ךָאנ םורַא העש
 ?רעד טרוּבעג ןייז
 21 טרעטנימ

 :ָאפ ןייז .ןרָאװ
 ַא ,ףסוי 'ר ,רעט
 ףָאנ וצרעד ,בר

 רעטנערּברַאפ ַא
 ,לּבוקמ ןוא דיסח
 ןּבעגעג םיא טָאה

 :יסח ןיא גנויצרעד עזעיגילער גנערטש ַא
 ,ל טָאה ףיוא וייוודניק ןופ .טסײג ןשיד:
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 וצ ןיוש ,ןטייקיעפ ענעטלעז ןזיװעגסױרַא

 ןײש ַא רַאפ טָאטש ןיא טמשעג רָאי 4
 םוצ ןעגנַאגעג ןיוש רָאי 6 וצ ,לרעגניז
 ךיז ןוא טָאטש ןיא ךמלמ:ארמג ןסיורג

 רע זַא ,הסיפּת ַאזַא טימ טנכייצעגסיוא
 ,ןיּבר םעד לָאמלײט ןטערטרַאפ טגעלפ
 .רועיש םעד םידימלּת יד טימ קידנענרעל
 =עגנָא ןוש רע טָאה רָאי ןט7 ןפיוא
 ןוא העד:הרוי ןוא ך"ש ןענרעל וצ ןּביױה
 ,יוליע ןַא רַאפ םָׁשַא טַאהעג רָאי ןעצ וצ
 ןואג ַא טרַאװרע ןּבָאה עלַא ןכלעוו ןופ
 :עג םיא טָאה רעטָאפ רעד רעּבָא ,םלוע
 תודיסח רעטױל ףױא ןעיצרעד ֹוצ טכוז

 רעד ףיא ןּבעגעגרעּביא םיא טָאה ןוא
 עכלעװ ,םיארי רענויולק יד ןופ החגשה
 םענעטַארעג ןוא ןקיעפ םעד ןּבָאה
 =ָאפסעד ַא ףױא ןעװעג ךירדמ לגניי
 ,תואווקמ טימ טעװענליּפעג ,ןפוא ןשיט
 שה תולג ,תוימשגה תוטשּפתה ,םיפֹוגס

 *רעל לָאז רע ,םיא ןופ טרעדָאפעג ,הניכ
 יפורצ ןוא תובהלתה ,תֹונווּכ טימ ןענ
 טזָאלעג טינ ,הלּבקה דוס יּפ לע תויתוא
 ,םיא ןגָאלשעג ,ךנּת קוסּפ ַא ןענרעל םיא
 טָאה סָאד ןוא ,טקירעדינרעד ןוא טלדיזעג
 טקעורעד לגניי ןקיטסולסנּבעל םעד ןיא
 ,תודיסח ןגעק ליפעג:טסעטָארּפ ןפיט ַא
 עשלטעטש יד טימ טפַאשטנַאקַאּב יד
 :עגפיוא ףךיױא םיא ןיא טָאה םיליּכשמ
 ןוא גנודליּב וצ קשח ןקרַאטש ַא טקעוו
 ידוסב ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רע
 טָאה רעטָאפ רעד .הלּכשה טימ תודוס
 סָאװ ,גנורעדנערַאפ יד טקרעמַאּב ךָאד
 רעד ןוא תונויער יד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא
 וצ ףוס ַא ידּכ ןוא ,ןוז ןייז ןופ הגחגה
 וצ טיא רע טָאה ,תוסרוקיּפא ןייז וצ ןכַאמ
 5912 ַא טימ טכַאמעג הנותח רָאי 4
 ףיוא רעבָא טָאה סָאד .עלעדיימ קיר
 --רעמכָאנ ;הלועּפ עּפַאנק ַא טַאהעג ן--ל

 ינוי ןייז ןדיירוצרעּביא ןטָארעג זיא םיא
 םיא טָאה ןַאד ,דצ ןייז ףיוא יורפ עג
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 ןוא טג ריא ןּבעג וצ טיינעג רעטָאפ רעד
 טכַאמעג הנותח לָאמ ןטייװצ םוצ םיא
 .יורפ רעשיטָאידיא ּבלַאה ,רעּבױט ַא טימ
 םעד ףיוא ןּבָאה ןטַאטדלַאװג עקיזָאד יד
 ןרעיהעגמוא ַא טכַאמעג .ל ןקירעיס
 *עֹּפָא ןַא ןיא סױרַא זיא רע ןוא םשור
 ,םויטַאנַאפ ןדליװ םעד ןגעק ּפמַאק םענ
 :ָארַּפ ןגנוי םעד ךעלדעשמוא ןכַאמ וצ

 טוװרּפעג םידיסח יד ןּבָאה טנַאטסעט
 ןפרַאװנײרַא ,ןעגנערּבמוא ן} -- ל וליפא
 ףליה רעד קנַאדַא רָאנ ןוא ,ךייט ןיא
 :ינ ןעגנולעג םיא ויא ײצילַאּפ רעד ןופ
 טױל .טנעה ערעייז ןופ ןרעט וצ לוצ

 רע סָאװ ,"סעקינזיצקַאװ יד ןופ הצע רעד

 *וצ ןעוועג םיליּכשמ סלַא ייז טימ זיא

 קעװַא הקיּתשּב 1858 רע זיא ,ןגָארטעגפיונ
 :בעה ןּבעגעג טָאה רע ואוו ,סעדָא ןייק

 :טרעדנָא טריפעג ךיוא ןוא .ןדנוטש עשיער

 ,שיערּבעה רַאפ לושרעדניק ַא רָאי ןּבלַאה
 ,שטײד טנרעלעג קיסיילפ קיטייצכיילג
 ױַאנימעס=רעניּבַאר ןיא ןעמוקוצנָא ידּכ
 טָאה סעדָא ןיא ךיוא רעּבָא .עלסערּב ןיא
 ןוא םידיסח יד ןופ תופידר ןטילעג רע
 ףיױא רע זיא עלסערּב ןייק געוו ןפיוא

 :יסח ַא ּבילוצ ץענערג רעשיכיירטסע רעד

 ןוא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ עגירטניא רעשיד

 ,ץינעמַאק ןייק ןרָאװעג טכַארּבעג זיא

 ,רעטָאפ רעד ןרָאפעגסױרַא זיא'ס ןיהואוו

 ןיּבר םוצ ערָאגַאדַאס ןייק טריפעג םיא

 ַאּב סָאד טָאה .ל) ןעמענ:הבושּת ףיוא

 העיסנהג ט"א עידעמָאק ַא ןיא ןּבירש

 =יװ ןיײק טכַארּבעגקירוצ ןוא ("הלודגה

 רעמ ןפוא םושּב טָאה רע רעּבַא ,עצינ

 :ַאנַאפ רעד ןיא ןטלַאהסיוא טנעקעג טינ

 ןוא הביבס רעשירַאטױיװקניא רעשיט

 רע זיא יורפ עטײװצ יד ןטגּפָא ןכַאנ

 :עגנָא ןוא רימָאטישז ןייק ןפָאלטנַא 2

 זיא טרָאד .לושרעניּבַאר רעד ןיא ןעמוק

 :סניא םעד טימ ןעגנַאגעגפיונוצ ךי רע

 טימ טרפּב ןוא יקסמינָאלס .ז .ח רָאטקעּפ

 טימ! ,לעפייווצ .צ .א רערעל םעד

 ?רַאפ טכענ יד ךרוד טָאװה רע ןכלעוו

 ךייז ּבילוצ ."המכח ןוא הרוּת ןיא טכַארּב

 ענײמעגלַא יד ןוא שיסור ןיא לגנַאמ

 ןיא ןציז טזומעג רע טָאה ןדנַאטשנגעג

 עקירָאיע טימ ןעמַאװצ סַאלק ןט3

 סנעמגרעּפמעט ןייז טָאה וצרעד ,ךעלגניי

 +רירטנעצנָאק סָאד ןריפ טזָאלעג טינ םיא

 נא רענעסָאלשרַאפ רעד ןיא ןּבעל עט

 יד טזָאלרַאפ רע טָאה 1863 ןוא טלַאטש

 טרעהעג טײצ רענעי וצ ,לושרעניּבַאר

 *עט רעשירַארעטיל ןייז ןופ ּבייהנָא רעד

 רע טָאה רָאי ףוס ;שידיי ןיא טייקיט

 ייז) םיריש עליפ טסַאפרַאפ טַאהעג ןיוש

 גנולמַאו ןייז ןיא ןײרַא רעטעּפש ןענייז

 ןּבָאה סָאװ ,("קילעשרַאמ רעזייב רעד;

 ןצנַאג םעד  ײּב ןעמונעגסיוא קרַאטש

 .ל ןזיא רימָאטישז ןופ .טַאטש : רערעל

 +רַאפ טָאה רע ואװ .וועיק ןייק קעוַא

 ךופ רערעל סלַא רָאי רָאּפַא טכַארּב

 יב רקחמ ירפס ןוא קידקיד ,שיערּבעה

 .השמ 'ר ריבג םעד ןופ עטלעטשעגנָא יד

 +עגוצ ךיז רע טָאה וועיק ןיא .ןייטשנייוו

 עקירעּכיא יד ןּבירשעג ,שיסור טנרעל

 ךיא ,"קילעשרַאמ ןעזייּב, ןיֵּפ םיריש

 .סלַאטנעזָאמ שיערּבעה ףיוא טעברַאַאּב

 ,רעטּבילעג ןייז דובּכל "הרובד, עמַארד

 הנותח ןכיגניא טָאה רע רעכלעו טימ

 ןיא קילעּפוצ קידנעייז ,1865 ףוס .טַאהעג

 *מַהּװ ןיא טכעלטנפערַאפ רע טָאה ,סעדָא

 "ךימעּב ליכר ךלת אל; לקיטרַא ןייז "קיל

 יַא רדסּכ רָאי ייװצ ןעוועג ןַאד טניז ןוא

 שידי ןיא ."ץילמה; ןופ רעטעּברַאטימ

 28/1/ ןפ "רשבמ לוקק ןיא טריטויּבעד

 ךופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא טימ ,8 .םונ .7

 טייצ רָאי ַא ייּב ויא רע ואוו ,לָאּפָאקינ

 טכוזעג גוא טכוזעג, ט"א ,רערעל ןעוועג |

 ןטכָאלפעגכרוד ,"סניימ ןעמָארטעגנָא נוא

 יד ןגעק ,םידיסח יד ןגעק עריטַאס טימ

 זולעּפתה טימ ,עטעדליּבעג עטשרמולּכ
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 =יואוונייא רעלַאּפָאקינ ?טלַאעדיא? יד רַאְפ
 פ/ֶטו ןופ) יירשבמ לוקח 16 .מונ ןיא .רענ

 ןייז ןקורד וצ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה (1867
 פ"א "לעגנוי שילױּפ ַא; ט"א קרעו טסערג
 ןופ םַארגַאנַא םעד -- ילוא יקחצה ןיצק ילע
 ןופ םשוח רעד ,יקצעיניל לאוי:קחצי:
 רעיײהעגמוא ןעװעג ןיא קרעװ םעד
 2רעסיא ןַא רּבחמ םעד ןפַאשעג ןוא
 םלוע רעד .טעטירַאלוּפָאּפ עכעלגייוועג:
 ףיוא ןטרַאװרעד טנעקעג טינ ךיז טָאה
 ויא'ס ןוא ,ןַאמָאר םעד ןופ םיכשמה יד
 ןופ זיירק ןוא טכיש ןייק ןעוועג טינ
 סע ןיהואוו ,גנורעקלעּפַאּב רעשידיי רעד

 עקיסייּב עפרַאש יד טכיײרגעג טינ טָאה
 :מוא ץנַאג רעהַאזיּב םעד ןופ עריטַאס
 עשייּבר יד ןיא וליפא ;רּבחמ ןטנַאקַאּב
 .מונ ןיא .טנעילעג סע ןעמ טָאה ןפיוח:
 רעטשרע רעד טקידנערַאפ ךיז טָאה 44
 םורַא רָאי רָאּפַא ןיא טשרע ןוא לייט
 :סױרַא "רשבמ לוק? ןופ ג"פ רעד טָאה

 =כֹוּב ןיא "לעגנוי עשיליוּפ סָאדח ןבעגעג:

 ,ט ןט2 םעד טימ ןעמַאזוצ ןיוש ,םרָאפי
 ?לעלַא ןופ המדקה ַא טימ ,(1869 ,סעדָא)
 טָאה טייצ רעד רַאפ ,םיוּברעדעצ רעדנַאס-
 ךיוא יװ ,ןעמָאנ םענעגייא ןייז רעטנוא ,לי
 טמירַאּב יֹזַא םיא טָאה רעכלעװ ,פיא
 ײר עצנַאג ַא טכעלטנטערַאפ ,טכַאמעג

 טעמּכ ,"רשבמ לוקח ןיא ןענָאטעילעפ;
 רעּבָא רעטעּפש ,ןָאט ןשיריטַאס ןיא עלַא
 :וקעג ןעמיוּברעדעצ ןוא םיא ןשיוצ זיא
 רָאּפ עטצעל יד ןוא ,זגורּבַא וצ ןעמ
 :טימ סלַא ן--ל טינ רימ ןעניפעג רָאי
 יו יוװַא ןוא ,"רשבמ לוקת ןופ רעטעּברַא

 ןענייז ןטפיחשטייצ עשידיי ערעדנַא ןייק
 :עגנָא ןיילַא רע טָאה ,ןעוועג טינ ןַאד

 טשרעוצ ,ןכַאז ענייז ןּבעגוצסױרַא ןּבוה
 רעדי רעדילסקלָאפ עשיריטַאס לכיּב ןייז
 ,עשצטינ .ל קורד) "קילעשרַאמ רעזייּב
 -- עּבַאגסױא עט2 ;96 ז"ז ,1869 ,סעדָא
 ךיוא :1879 ,עשרַאװ ,רעטלעק ,ח קורד
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 =ץכיּב עניילק ןיא זיײװלײט טקורדעגרעּביא
 יװ ,םירפסירכומ ענעדיישרַאפ ןופ ךעל

 טָאה סעכלעיו ,(ַא"א ןרעטשנעגרָאמ .ל
 ,טַאהעג טינ גלָאפרע ןייק סנקירעּביא
 ט"א ךוּב ַא ןבעגעגסױרַא רע טָאה 2
 'ףסכ ןיא ההָאי ןופ חוליטלעוו רעדז
 ?ךרידָארַאּפ ואו ,(95 ו"ז ,1872 ,סעדָא)
 רַאדנעלַאק ַא ןופ ןעגנולײטּפָא יד קיד

 :סיוא רע טָאה ,עזָארּפ ןוא ןעמַארג ןיא
 ןשידיי ןופ ןעגנוניישרע עלַא טכַאלעג

 סָאװ ,עקינעיייד רעּבָא טּפיוהרעד ,ןּבעל

 ןשידיסח ןטימ ןדנוּברַאפ ןעועג ןענייז
 טמוק ךוּב םעד ןיא .רעגייטשסנּבעל
 ךערּפשעג, רעשיטסירעטקַארַאכ ַא ןײרַא
 טּפיױהרעד ,?לעגנוי ןעשיליוּפ ןרעּביא
 ןכלעו ,ןעמיוּברעדעצ ןגעק טדנעװעג
 ןכַאמרעּביא ןיא בגא טקידלושַאּב חע

 ?ניוצ ןיא ,קרעװ ןייז ןופ טסקעט םעד
 טימ רעזײה יד רעּביא ןייג וצ םיא ןעג
 ייוצ ערעטייװ ענייז ,וו"זַאא רוּביח ןייז
 סעניטרַאק | תחלשמ סָאד/ ,ןּבַאגסױא
 קורד ,רימָאטישז) "ןעּבעל ןעשידוי ם'נופ

 רעד, ןוא ,(71 ז"ז ,1875 ,טשקַאּב ,מ ,י
 :עדי םיָניפ סעניטרַאק / ץינוּב לּכ

 ן"ז ,1876 ,קורד עּבלעזיד) יןיּבעל ןיש

 ענייז לייט ןסיורנ ַא ןיא ןטלַאהטנַא 2
 טַאהַעג ןיוש טָאה רע סָאװ ,ןענָאטעילעפ
 ענעצס ַא, יװ) "רשבמ לוקפ ןיא טקורדעג
 טלָעיי איד ,"ןיּבר רעקשטַארעס םייּב
 ן'רעטנוא טחוש ַא/ ,"רעּביא ךיז טרהעק

 לארשי ץרא ןיפ שינעטערעג ַאק ,"טעּב
 ּביל ֹוצ טינ ךיז ּביל וצ רהָאני ,"ןעדוי
 רעקװערָארעט םייּב ענעצס ַאװ ,"םענייק

 ;("עּבירּפ רעד ףיוא עציווינ ןיא, ,"בר
 גָאלַאיד רעד ַא"צ ָאד זיא שיטסירעטקַארַאכ
 "רעּביירש לעקילאוי נוא קָאינח לערויק
 םעד טימ ןעמַאזוצ ואוו ,("תחלשמ? ןיא)
 רעד ,ל טרָאװ םוצ טמוק רעקיריטַאס
 ?לעװ ,רערעלקפיוא:סקלָאפ ןוא ליּכשמ

 ?טימ ןייז רַאפ קעװַא בגא טגייל רעכ



11 

 ענייז ןיא ,עיפַארגָאעג לקיטש ַא רעסעומש
 יװ ,ןעלקיטרַא עשיריטָאס?שיטסיצילּבוּפ
 ןוא ןציו עטרעפעפעג ענייז ןיא ךיוא
 ףרַאש ַא ןיװעגסױרַא רע טָאה ןעמַארג
 :ַאגענ עלַא רַאפ שוח םענייפ ןוא גיוא
 טניושעג טינ ,ןּבעל ןשידיי ןופ ןטייז עוויט
 יד ךיוא רָאנ ,םידיסח יד ןױלּב טינ
 ?לעזעג יד ,םיליּכשמ יד ,ןטַארקָאטסירַא
 :ניא עטרילימיסַא יד ,רעוט עכעלטפַאש
 ןוא ןעיורפ עשידיי עטסוּפ יד ,ץנעגילעט
 .ייא סלַא ךיוא ןענַאטשרַאפ ןוא ,ךעלדיימ
 רעשידיי רעד ןיא עטשרע יד ןופ רענ
 עויטיזָאּפ יד ןצַאשוצּפָא רוטַארעטיל
 ,לשמל עז) תודיסח ןופ ןוליּפַא ןטייז
 -- "קינוּב:לּכװ ןופ לקיטרַא ןטשרע םעד
 1875 ,("םש לעב רעד נוא ןהָאזלעדנעמ;

 ואװ ,גרעּבמעל ןיק לגלוגמ ,ל טרעװ
 ?טנגוי ןייז טימ ןעמַאזוצ ךיז טפערט רע

 םהרבא סעדָא ןוא רימָאטישז ןופ דניירפ
 ןָא ןביה עדייּב ייז ןוא ,ןעדַאפדלָאג
 :גנוטייצח ַא ןּבעגוצסױרַא ילוי ןטס23 םעד
 ,"קילארשיח ט"א "לארשי לּכ רַאפ טַאלּב
 ?עג ַא טַאהעג ,סיוא טזייוו ,טָאה סעכלעוו
 לוקח ןופ שרוי סלַא ,גנוקריװ עסיוו
 רעד טימ טנכייצעגסיוא ךיז ,"רשבמ
 2ידַאר רעשיטסירעטקַארַאכ ױזַא ן--ל רַאפ

 ;עגַארפכַארּפש רעד וצ גנולעטש רעלַאק
 (עזװ) ל"להי טָאה "קילארשיא ןיא
 ףרַאד יצ/ לקיטױַא ןייז טכעלטנפערַאפ

 :פיוא זיא סָאװ ,"שִיערּבעה ןעּביײרש ןעמ
 רעשיערבעה רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעג

 יליה רעד ףיא לַאפנָא ןַא יו עסערּפ
 גנוטייצ יד יװ םעדכָאנ ,ךַארּפש רעק
 ןט2 םעד -- .מונ ןטס20 ןפיוא ךיז טָאה
 םעד ּבילוצ טכַאמרַאפ -- 1876 רַאורּבעפ

 טָאה ,דנַאלסור ןייק יז ןריפוצנײרַא טָאּברַאפ
 טוּורּפעג ,סעדָא ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ,ל
 ןבעגסױרַא ךרוד הכרעמ ןייז ןטכיררַאפ
 ךיוא) "רַאדנעלַאק?סקלָאפ ןעשיטקַארּפ; ַא
 סלַא טנערוקנָאק רעטסרעטיּב ןייז
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 רעשידי רעד ןיא ןעמָאנ רעטסערג
 טָאה םירפס:רכומ עלעדנעמ רוטַארעטיל
 ךופ ,(רַאדנעלַאק ןימ ַאזַא ןּבעגעגסױרַא

 :עג זיא גנַאגרַאי רעטשרע רעד ןכלעװ
 :תנשל--רעטייווצ רעד ,ו"לרּת תנשל ןעוו

 סֹורַא רַאדנעלַאק רעד זיא ןַאד ,ז"לרת
 שעּפש רשפא ןוא ח"מרּת זיּב ד"מרּת ןופ
 =עננָא רע טָאה קיטייצכיײלג ,ךיוא רעט
 =צעיניל, .עירעס ַא ןכעלטנפערַאפ וצ ןּביױה

 ףךשמ ןיא הנווּכ רעד טימ "םיכתּכ סייק
 ,ה"ה עקידנגיוּבריפ 12 ןקורדוצּפָא רָאי ןופ
 יד זיולּב ןּבעגוצסױרַא . ןזיווַאּב רעּבָא
 =ירק | עּפעשטירּפ רעדח--ייווצ עטשרע
 עשיטסירָאמוה ןוא עשיריטַאס עשיט
 ףירלוא קורד) "עטכידעג נוא םירמאמ

 ןיא (64 ז"ז ,1876 ,סעדָא ,עצלוש ןוא
 עשיריטַאס עשיטירק | קעטַאטס רעדע
 ?יטרַאק נוא םירמאמ עשיטסירָאמוה נוא
 .(1876 .סעדָא ,עשצטינ .ל קורד) "סענ
 =רָאפ ןיוש רע טָאה ה"ה עקיזָאד יד ןיא
 =בַארּפש רעד וצ גנולעטש ןייז טרילומ
 +רָאלק ןוא טײקפרַאש ַאזַא טימ עגַארפ
 טייצ רענעי ןיא ןענעק רימ עכלעוו ,טייק
 ןקיסייּב טימ .ץישפיל ַא ייּב זיולּב ןעניפעג
 .סיוא רע טכַאל רָאמוה ןתמא ןוא םזַאקרַאס

 ?בעהי יד ,"סעקינטעזַאג עשעיירּבעה, יד
 ,עקנירעטַאק רעייז טימ "סעּפַאצ עשעייר

 רעטסוּפ רעד טימ ,"הירבעה הפשא רעד
 +רַאפ עכלעוו ,הצילמ רענעזָאלּבעגפױא
 גנַאלק סעד טימ רעזעל םעד טּבױט

 .,ראפל ,חבשל ,ללהל ,תודוהל ןופ ןײלַא
 "סלקלו הלעל ,ךרבל ,חצנל ,רדהל ,םמורל
 ךגעק סױרַא ךיוא ָאד טערט רע ,וו"זַאא
 ענייז ןגעק טרפּב ,םירפס:רכומ עלעדנעמ
 ךוא "הריש קרטא ,"לארשי תורימז;
 ןעגינגרעפ ַא רַאפ סָאװ איצש) "לעדויפ
 'ףעזעל ןַאיללימ ַא ןופ רענייא טעװ וליפַא
 עשיטַאיזַא עטלַא 2 איד ןיא ןעניפעג

 עשידומלת:שדוק-ןושל טימ ךָאנ ,תוניחּת
 :טרפּב ,(וו"זַאא "ןעגָאלשעגרעטנוא תורעה
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 ןטערטפיוא ןייז זיא שיטסירעטקַארַאכ
 "לעדוי; ןופ קיטעגָאלָאּפַא רעד ןגעק
 :האובּת טימ ןעמונרַאפ ךיז .ל טָאה 82--+8
 ,עקוָאכַאק לטעטש-=טרָאּפ טעד ןיא רחסמ

 ןסירעגּפָא םיא ןּבָאה ןעמָארגָאּפ יד רעּבָא
 טוװּורּפעג רעדיװ טָאה רע ןוא לדנַאה ןופ

 :עג ,טייקיטעט רעשירַארעטיל ןיא לזמ
 =עגנָא ןוא ןויצ:בבוח רעסייה ַא ןרָאװ
 ןופ עעדיא יד ןרידנַאגַאּפָארּפ וצ ןּביױה
 יו ,ךעלכיּב ײר ַא ךרוד י"א בושי
 ,(1882) "לארשי ץרא יצ ַאקירעמַאװ
 ז"ז ,1882) רעדיל -- "ןיהַא רעדָא רעהַא;

 רפס רעד/ ,(?) "טנַאהפילֲא בתכמק (8
 ַאניטסעלַאּפ ַאיפַארגָאעגװ ,(?) "תונורכזה
 טָאה רע ,(1885) "עטרַאק רעד טימ
 ,טַאהעג טינ גלָאפרע ןייק םעד ןיא רעּבָא

 טימ ,ןעגנוצעזרעּביא ענייז ןיא יו טקנוּפ
 ךיז טײצ רענעי וצ טָאה רע עכלעוו
 ?טנפערַאפ ַא'צ) ןעמענרַאפ וצ ןּבױהעגנַא
 ײרפ | םכח רעד ןתגז סגניסעל :טכעל
 ?ידוי םיניא טעטײברַאעּב ןוא טצעזרעּביא
 ;1884 ןוא 1880 סעדָא ,"ןָאגרַאשז ןעש
 :ולּב אידח ןַאמָאר ןשירָאטסיה סנָאזּפיליפ
 ןיא ..ַאדַאריט ָאקַאי רעדָא המקנ עגיט
 ג"פ ,'ןָאגרַאשז ןעשידוי ןעטרעּבױזעג
 לָאמ ליפ ,1882 עשרַאװ ,ןנמכוש ףסוי
 ןוא (ןרָאי עטצעל יד ויּב טקורדעגרעּביא

 יד -- ויא עטסקיטכיװ סָאד עכלעװ ןופ
 ם'ניפ עטכישעג איר עּבַאגסיוא עזָאידנַארג
 לוּבמ םעד ךָאנ ןופ / "קלָאפ ןעשידוי
 טצעזעגרעּביא / גָאט ןעגיטנייה ףיוא זיּב
 רָאטקָאד ךָאנ טעטײּברוַאעּב יירפ נוא
 :רעמעּב גוא תורבס ענעגייא טימ ץטאָרג
 :גנאזרעּפ נוא ןעטקַאפ עלעיפ ייּב ןעגנוק
 ּבילוצ ;(1883 סעדָא ,סָאט 1) "ןעטייקכיל

 םָאט || םעד רע טָאה ןעלטימ ןיא לגנַאמ
 תיִּב ןּברוח זיּב ךלמה סָאדרוה טייז ןיפ;)
 ןיא טשרע ןּבעגוצסױרַא ןזיוװַאּב ("ינש
 ףליה רעד קנַאדַא םֹורַא רָאי עכעלטע
 ,1887 ,סעדָא) ץרַאװש ןָאעל ןסיוועג ַא ןופ

 ,1889 סױרַא זיא 'ּב רעט3 רעד ;(698 ויז
 ,םלוע םוצ גנודנעוו ןייז זיא דנריר)

 :גיטכיוו ַאזַא ןעצטיטשרעטניאק לָאזמ
 עקַאט נוא ,קרעװײלַאניצַאנ סעכילצטונ
 טײּברַא סָאװ ,רעּבײרש:סקלָאפ ַא טושּפ
 ןיא גוא קלָאפ ןייז רַאפ רהָאי 23 ןיוש
 עג גניל ַא ןהָא נוא ןעגיוא ןהָא ןיוש
 סָאד ,,ןערהָאי עלטטימ איד ייּב ןעּבילּב
 םוצ לעטטימ סעגיצנייא ןיימ ךָאד ןיא
 רעכילקניירק רעמערָא ןיימ ייּב ןעּבעל
 ,םינמחר ינּב ,רעדירּב ָאולַא ..!עגַאל
 ?ור 3 עטײװצ איד ןײרַא רעכיג טקיש
 :לַאַפ טינ טזָאל גוא (.ּב ןט2 ןפיוא) לעב
 ?ןעילימַאּפ ןעמערַא ןעקנַארק ןייא ןעל

 רעיא רהָאי 23 ךָאד ןיוש גוא ,רעטָאפ
 םעד ייּב ,("...רעּביירש:סקלָאפ רעטנַאקעּב
 ןיא רעטַאעט ןשידיי םעד ןופ ןעמוקפיוא
 סָאװ םעד קנַאדַא טרפּב ןוא סעדָא
 עינעמוח ןיא ךָאנ טָאה ץיוורוה השמ
 עשילּפ סָאדװ טריזיטַאמַארד טַאהעג
 ,עידעמָאק ַא ןּביױשעגנָא רע טָאה ,ילגנִי
 ,רָאמוה טימ טלדורּפשעג שממ טָאה סָאװ
 רע טָאה ןייּפַאק ַא סעּפע בילוצ רעּבָא
 טָאה 1886 ,ןריפפיוא םוצ ןּבעגעג טינ יז
 ןַאשָאטָאּב ןיא ןּבעגוצסױרַא ןּבױהעגנָא רע
 .בייא ךיז ,"לַאנָאיצַאנק טַאלּבנכָאװ שידיי ַא
 ,הצרעד יירעקורד עסיורג ַא טּפַאשעג
 רעד דצמ ןעגנורעטש יד ּבילֹוצ רעּבָא
 =יצ יד רע טָאה גנוריגער רעשינעמור
 ןלעטשּפָא טזומעג .םונ ןטס21 ןפיוא גנוט

 ?סױרַא ,סעדָא ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא ןוא
 רעטעלּבטַאנָאמ ה"ה (?12) 11 ןּבעגעג
 'ה עטשרע סָאד -- "שיוורעדעלפ רעדו)
 ?מַאז ַא ,(עטצעל סָאד -- "עלעגייפ סָאדא

 םעד ןופ עיטַאטס ַא/ ט"א ױעדיל גנול
 יטלעוו איד ןעגָאז טעוו סָאװ .קַאזרעדױלּפ
 .רַאפ ,(16 ז"ז ,1885 ,עצלוש .א קורד)

 :סקלָאפ רעשידויא ס--ע"ש ןיא טכעלטנפע
 רעדש גנולייצרעד ןייז 1 ?קעטָאילּביּב
 ןופ ךשמה ןימ ַא -- "ןיירח ןיא םערָאװ
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 ןיא ןיוש םגה ,"לעגנוי ןעשילוּפ םעד;
 םענעי ןָא ,ןָאט ןטקױרַאּב ןרענעסַאלעג ַא
 הביבס רעשידיסח רעד וצ סַאה ןקילַאג
 םרָאפכוּב ןיא ןּבעגעגסױרַא רעטעּפש }
 רעדָא גידעּבעל טינ טדױט טיע ס'א
 :עּב ַא / .ןהוז ַא סלעגנוי ןעשיליוּפ םעד

 ?ידיסח ם'נופ גנַאגרעּביא ןופ גנוּבײרש
 / .טלעו:הלּכשה רעד ןיא ןעבעל ןעש

 ,םָאר קורד ,עגליוו ,"ךַאלטיּפַאק 19 ןיא
 :ילק ענעדיישרַאפ ךיוא ,(82 ז'ז ,8

 עיינ סָאד) 1 "דניירפזיוה, ןיא ןטייקיג
 ?ָארַאּפ רע ואוו ,"םיארונ םימיל ל'רוזחמ
 ,רוזחמ ןופ םיקוסּפ יד ןעמַארג ןיא טריד
 .רוקיּפַא ,ןרָאטַאלימיסַא יד ןגעק ייז טנשרד
 :נעזָאר ןיא ,(וו"זַאא םיתפומ:ילעב ,םיס

 ריש ַא) 1894 ?דניירפסקלָאפ, ה"מז סמולּב
 וולסּכ ןײי ,וו"זַאא ("ןעפפיש ייווצ איד

 ר"ד ןופ עוויטַאיציניא רעד טיול זיא 0
 :עדַא ןופ טנעצָאד:טַאוװירּפ ,ןַאמכָאה .ח
 גָאניװַא .ס .פ ר"ד ,טעטיסרעווינוא רעס
 שיא) רעלסקעוו ,מ ,רענרעל .י .י ,יקציוו
 טרעיפעג ןישטשַאמַאז לאיטלּפ ,(ימענ
 ןייז ןופ לבוי רעקירעיג5 םעד ןרָאװעג
 טכירַאּב ַא ןוא טייקיטעט רעשירַארעטיל

 גחע ט"א סױרַא זןיא גנורעייפ רעד ןופ
 ןעּבעגעגסױרַא נוא טסָאפעגפיוא;) "לבויה

 ופ סנייא ,(48 ןִז 1891 ,"אססעדא הּפד
 ןענעכער וצ טינ) קרעװ עטצעל ענייז
 2ניא ַא -- שידוי טכינ רונע :"זרעּביא יד
 =י םעד ןופ דליּב-רוטלוק סעטנַאסערעט
 עסמ א. ןצ. ןעיצילַאג ןיא ןעּבעל ןעשיד
 =ירַּב ג"פ ,?טעטײּברַאעּב יירפ 5201

 רעּביא; ןוא ,1899 סעדָא ,יקצינטעלּב רעד

 עשיאָרּבעה עטמהירעּב יד / עלעטניּפ ַא
 :סיורג םעד ןָאפ "דוי לש וצוקח אמעָאּפ
 ,לײז ןָאדרָאג ּביל הדוהי יר רעטכיד ןעס
 גנוצטעזרעכיא עיירט ךאד ,עייופ ענייא
 איד ךאנ ,ןאגראשז םענעגעידעג ןייר ןיא
 דנוא עיזעאּפ רעד עצטעזעג עטסגנערטש

 1849 יקצעיניל

 ןיא (ד"סרת ,סעדא ,"טסנוקטכיד
 א / דירַאי ם'ניפמ עלעכיּב סָאד ןעוועג
 ןעגירהָאי:גיצעּבעיז ןיימ וצ | עיזַאטנַאפ
 טימ ,16 ו"ז ,1909 ,סעדָא) "גַאטסטרוּבעג
 ,דניירפ ןקיצרַאה ןייז גנומדיוו רעשיסור ַא
 .לָאדָאּפ שטיװָאװל לַיֹומַאס טסירוי םעד
 ןקירעידס ןייז וצ יודיו ןימ ַא -- (יקס
 ,ןרָאװעג טרעייפעג טינ זיא סָאװ ,ייליּבוי
 ?ט רעד קורדסיא םוצ טמוק סע ואוו
 סָאװ ,רעלעטשטפירש ַא ןופ םזיגַארט רעפ
 ַא ףיוא ןפַאש ןייז טּבעלעגרעּביא טָאה

 ןוא לֵאְג יד ןסָאגעצ ןיא ,רוד ןצנַאג
 טגָאטײװעגנָא ףיט ַא ןופ סָארדרַאפ רעד
 רעד ףרַאש קידנענערּב טגנילק ,ץרַאה
 סָאװ ,םענייא ןופ ןרָאצ רעקיטכעממוא
 ,רלעפ םעד ןופ ןסיוטשרַאפ ךיז טליפ
 ןופ רענייא ןעוועג לָאמַא זיא רע ואוו

 רע רעד -- וליפַא ןייוולייט ,עטשרע יד
 ןכלעװ ,ןעלעדנעמ וצ האנק יד ,רעטש

 :ַארעטיל ןייז ןופ ּבײהנָא ןיא טָאה רע
 ןיא ןגיטשעגרעּבירַא טייקיטעט רעשיר
 ור וצ שממ םיא טָאה ,גנוקריוו ןוא םור
 ןגעק טריפעג טָאה רע ןוא טזָאלעג טינ

 ןיא ,עינַאּפמַאק עזייּב ַא "ןדייז; םעד

 רעד ןפלָאהעג םיא ןּבָאה סע רעכלעוו
 טָאה סָאװ ,חעלעטשטפירש זיירק רעסעדָא
 ?יילק רעד; ה"מז םעד םורַא טריּפורג ךיז
 ,שארּב רענרעל ,י י טימ "רעקעוו רענ
 ןרָאװעג רוטּפ .ל ןיא רעטלע רעד ףיוא
 ,טינ רעלעירעטַאמ רערעטיּב רעד ןופ
 םענייז ןופ דובּכּב ןרָאװעג ןטלַאהעגסיוא

 וצ טייצ ןופ ,רָאטקעטיכרַא ןַא ןוז ַא
 טייקינײלק ַא טקורדעגּפָא סעּפע טיײצ

 :לעװ ,ןעגנוטייצ עשידיי רעסעדָא יד ןיא
 םעד ןייז זיעמ טנעקעג טינ ןּבָאה עכ
 סא ןוא רעלעטשטפירש ןשידיי ןטלַא

 עקיעפקורדמוא ענייז טזַאלעגכרוד תונמחר
 רע ןיא טלעװ רעד רַאּפ רעּבָא ,ןכַאז
 ,רענעסעגרַאפ ַא ןצנַאגניא ןעװעג ןיוש
 ןיא ,ערּת תוּכוס ,ןּברַאטשעג זיא רע
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 | ,המחלמ:טלעװ רעד ןופ ןערּב ןטכער
 יד ךױוד ןיא קלָאפ עשידי סָאד ןעוו

 ,רעקיטש ףיא ןעוועג ןסירעצ ןטנָארּפ
 יז דנַאלסֹור ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד
 וליפַא זַא ױזַא ,ןטָאּברַאפ ןעװעג ןענ
 ןטמירַאּב ױזַא לָאמַא םעד ןופ טוט רעד
 ןפורעגסױרַא טינ טָאה רעלעטשטפירש
 רעשידיײ רעד ןיא גנַאלקַּפָא ןייק טעמּכ
 םיא טָאה םלוע:תיב םעד ףױא .טלעװ
 רודןּב ןוא דנירפ ןייז ןעוועג דיּפסמ
 שיא) ָאקדערועּב = רעלסקעװ ךלמילא

 רַאפ גנוטײדַאּב ןוא םש ס-ל -- ,(ימעג
 ךיז טציטש רוטַארעטיל רעשיד- רעד
 ײלױּפ סָאדװ קרעװ ןייז ףיוא רָאג טעמּכ

 יא רַאֿפ םיא טכַאמ סָאװ ,"לגניי עש
 רעקיריטַאס עשידיי עטסערג יד ןופ םענ
 יד טימ הרוש ןייא ןיא םיא טלעטש ןוא

 ,רעלעטשטפירש עשידיי עטסדנטײדַאּב

 :סנּבעל ַא ןיא "לגניי עשיליוּפ סָאד/
 :עג ןייז ןופ; ריסח ַא ןופ גנוּבײרשַאּב
 רָאטױַא רעד ."ןרױלרַאפ ןייז זיּב ןריוּב
 :רעד יד ,גנוריפזיה יד ָאד טרעדליש
 טּפיוהרעד ןוא ןּבעלנעילימַאפ סָאד ,גנויצ

 םעד -- ףיוה ןשידיסח ןיא ןּבעל סָאד
 ענייז ,שיט סניּבר םעד ,ןײלַא ןיּבר

 סָאװ ,םידיסח יד .,םיברוקמ ןוא םיאּבג
 םעד ןופ קיטילָאּפ יד ,ןיּבר םוצ ןעמוק
 ןשידיסח םעד וצ סַאה רעד .ףיוה סניּבר
 ַא קרעװ םעד וצ טיג רעגייטשסנעּבעל
 :רעד ;טּפַארק עלופסגנוקריוו ערעדנוזַאּב

 ,רעקיטפערק ַא ןיא ןּבירשעג סע ןיא וצ
 רעטרעטיילעג רָאג טינ םגה ,רעקידנרעק
 טּבעלַאּב ןוא ךַארּפש רעכעלמיטסקלָאפ

 ,רָאמוה ןשירפ ןטנועג ןטכע ןַא טימ

 2םוא םעד טקריװעגטימ ליפ טָאה סָאװ

 .קרעוװ םעד ןופ גלָאפרע ןרעייהעג

 ףעגרעּבמעל רעד טָאה "לעגנוי עשיליוּפ סָאד,

 נָא ,הבנגּב טקורדעגּפָא סעלעכענ ,ל ,ּב רעקורד

 ,סעדָא טרָאיקורד סלַא טאלּבירעש ןפיוא קידנּבעג

 סע טָאה ןרָאי רעק80---רעק70 יד ןופ ךשמ ןיא ןוא

 1448 יקצעיניל |

 טָאה .ל ויּב ,סעגַאלּפױא 20 רשפא ןטלַאהעגסיױא

 יסיא עטרעדנעעג ענג ַא ןבעגעגסױרַא 1895 ןיא

 ג"פ) "לעגנוי עשידיסח סָאד, ט"א ןיוש ,עּכַאג

 ירָאפ ַא טימ ,230 ו"ז ,סעדָא ,יקצינטעלּב ףעדירב

 :(טקורדעגרעּביא לָאמ עכעלטע ;רּכחמ ןוֿפ עדער

 ךיּב סעד ןופ עּבַאגסױא עטריזינרעדָאמ עײנ ַא

 ,1921 ןיװ ,'לַאװק רעד, נ"פ ןיא סיױרַא ןיא

 יליו השמ ןופ ריפניירא ןשיטירק-שיפַארגָאיּב א טימ

 טימ לטפעה א--השורי עשירארעטיל ס.--ל .(גרוב

 לסיב ַא ןוא סיליהװ ןופ ןעגנוצעזרעביא עכעלטע

 יעג ןּבעגענרעביא טיוט ןײז ךָאנ ןענַײז ,םיריש

 המישר, ןַײז ןיא ןײלַא .ל ,ןענַאמשירּפ דוד ןרָאװ

 ("דירַאי ס'ניפ , ןיאֹו "עקקרעװ .ענײמ עללַא ןופ

 ןײמ; !:ענײז ןטּפירקסונַאמ עקידנגלָאּפ טנָאמרעד

 ינעדוי ןוא ןעדוי} ,"ןעטאנ טימ ךובירעדעילירהאי

 השעמ, ,("צ"ח הרבח רעד ןיא ןעגנוזאלראפ) םוט

 ,(שיערבעה ןיא) "יח תודלוּת רוצקע ,"תישארב

 יענ, סרעלליש ךָאנ "רעססאוו ןעּפּפארט 2 איװ;
 ,לעטדאטש ןעפראורעפ ַא ןיא; ,"לעקנא סלא עפ
 ,םמ זתעצסאט א1901688 וואמּואניןַאהָאק ךָאנ

 עטסעטמהירעפ יד ךאנ .אזומ עשיאײּפארײא יד,

 עצנאג סאד *הי תרמז, רודס , ,"ןעטעאּפ .ּפארייא

 ,ילארשי תורמז} םילהּת ,'עטכידעג ןיא רודס

 ,"עטכידעג ןיא סילהת ץנַאג

 ,"ןירדעשטש רעשיוײ רעד,  ,יקסװָאקירטעּפ ,י

 10. 1162 ,155 ,1885 ;42 ,187/ ,4/682תםעטמ

 רעד ןופ גנוצעזרעּביא ןייז וצ המדקה רעד ןיא

 רעד ןיא ,"תולד רעשירוי רעד, ,ע'ש ;"עסקַאט,

 ,1888 ,"טטַאלּכיסקלָאפ ןעשידוי ס'וצ עגַאלײכ,

 ;2 ,18844 ,800צ4049 ןיא רענרעל 2 2; 

 .ַארג ,ר ;ןורּכז רפס ;3683 ,1886 ,110806 8068

 ס--ל טימ ,'קקָאלג רעשיטסינויצ רעד , ,,יקסװָאג

 ײטַאס רעקױָאד רעד ןופ רבחמ םיצ  װירב

 שיטסירעטקַארַאכ ןענייז סָאװ ,עמעָאּפ רעשיר
 ,רעניו ,7 ;םזינויצ םיצ תידגנתה ס--ל ראפ

 ידי רעד ןופ עטכישענ, ,סעניּפ .מ ר"ד ;}ן}ע
 ;ש111 ,18 ;224--219 ז"ו ,1 ,"רוטארעטיל רעש

 יא ;1909 "דניירפ , ןיא ,(? רעטיײװ) ,וװ .א 12 ,8

 יז 11909 ,?טפַאשנעסיװ ןוא ןעּבעלפ ןיא ,ןיװטיל

 "כישעג, ,ןירָאג .ּב 11916 ,"סיינ עטצעל} ןיא ,ןעזייר

 ,קַאװטיל .א ;232 ,ז ,} ,"רעטַאעס ןעשידיא ןיפ עט
 "ניפ ,פ .צ ר"ד ;1919 ,װעיק ,"יקצעניל ,י ,יא

 ,1924 ,ןיו ,54141:06ז 468 (106110 ,ןייטשלעק
 עשייַארעטילע ןיא ,יאטיק ,מ 150 --- 141 זיז

 "סקלָאפ רעד ,ל} ,ןיטשרוג ,א 174 ,"רעטעלּב

 ןיא טקורדעגרעּביא ,"סעמע} ןיא  ,"רעביירש

 ,ליזײמ .ג }274 ,1925 "גנוטיײצסקלָאפ , רעװעשרַאװ

 11 ,"עטייו ןוא עטנעָאנע
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 ןעוועג -- יכדרמ ןּב קחצי ץעיּפיל
 ןופ רּבחמ ,ץעילדעש ןיא םירפס=רכומ ַא
 ןוא ק"הל ןיא "האילּפ שרדמח רפס םעד
 תובא יקרּפ יד -- "תובא ילשמק ןופ
 ,שידי ןיא גנוצעזרעּביא:שורד ַא טימ
 ןיא ,"לארשי תסנּכ יהבש רפס? ןייז
 ן"ז ,1890 ,עשרַאװ) שידיי ןוא ק"חל

 2ַאּב ,רעלוּפָאּפ ץנַאג ןעוועג זיא (0
 ןבירשעג זיא ןוא ןלױוּפ ןיא סרעדנוז
 ,שידיי ןשילױּפ קיטּפַאז ַא ןיא

 -- 1885 27/זש) .מ ןָאסּפיל
 יכדרמ ןופ ןעמָאנ רעטריטּפָאדַא (

 ,קָאטסילַאיּב ןיא .בעג ,יקסווָארָאװַאי
 :רעדָאמ יד ןיא טנרעלעג רָאי 15 ןיּב
 ,םירדח עטריזינ
 - .ןיוש ןענייז'ס ואוו
 =עדנוזַאּב ןעוועג
 רַאפ סרערעל ער
 :ור ןוא שִיערּבעה
 ךָאנרעד ,שיס
 רָאי ןּבלַאהטירד
 רענידַאר רעד ןיא
 | | רעטנוא הבישי
 א ןעוװעג ,םייח-ץפח ןופ החגשה רעד
 :רּתיה ןעמוקַאּב 1903 ,קינרסומ רעסייה
 ןוא ןרידוטש וצ הנווּכ רעד טימ .הארוה
 1905 ײצילַאּפ רעד ןופ עיזיווער ַא ּבילוצ
 ואו ,עיגלעּב ,ןּפרעװטנַא ןייק קעװַא
 רעשִיערּבעה ַא טייצ עטשרע יד ןעוועג
 רעד ןיא טעּברַאעג ךָאנרעד ,רערעל
 ייד םעד ןיא ןוא עירטסודניא:טנעמיד
 :ָאק טקורדעג 1907 טניז ,לדנַאה:טנעמ
 =ַאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא ,ןצנעדנַאּפסער
 ,"ףשבמה+ ,"הריפצהק ,"ןמזהק ןיא ןענ

 ןבעגעגסױרַא 1912 ,"םלועהא ,"ידוהיה;
 :עּפרעװטנַא רעדח טַאלּב שיטסירָאמוה ַא
 ,ןהֹּכ ,ש טימ ןעמַאזוצ 1913 ,"ץל רענ
 :עג קינשזורדָאּט ,י ןוא קַאילּפערק י
 ןיא גנוטייצ עשידיי עטשרע יד טעדנירג
 ,"ברעמ רעדװ טַאלּבנכָאװ סָאד ,עיגלעּב
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 ןַאגרָא סלַא ןעניד טלָאזעג טָאה סָאװ
 ,עיגלעּב ןיא םיצוּביק עשידיי יד רַאפ
 רעּבָא ,ץייווש ןוא ךיירקנַארפ ,דנַאלָאה
 -וצ ןֹוא ןעלטימ ןיא לגנַאמ ּבילֹוצ
 *עג ךיז טָאה) תועינמ עשינכעט ביל
 זיולּב סױרַא (ןגַאהנּפָאק ןיא ןקורד טזומ
 ןייק ןעמוקעג 1913 טסּברַאה ,ןרעמונ 4
 =ער רעד ןיא טעּברַאעגטימ ,עקירעמַא
 ואוו ,"סדנוקא ןופ ,"םויהנ ןופ עיצקַאד

 =קיטרַאטײל עשיטסירָאמוה יד ןּבירשעג

 :ָאטעילעּפ ןוא "רעפעפ ןוא ץלַאז; ןעל
 ןעװעג 1914 טניז .עלעטָאמ ּפ"א ןענ

 ןשיטסינויצ םעד ןופ רָאטקַאדערטּפליהעג

 ץוחַא ואוו ,"קלָאפ עשידיא סָאד? ןַאגרָא
 ?יֿמס טצעזעגרעגיא ךיוא ןענָאטעילעּפ
 ."תחא הבהא תֹודֹלוּתז ןַאמָאר סיקסנַאיל
 ןיא טּפיהרעד קיטעט ןעװעג ךָאנרעד
 ,"ןרוּתהח ןופ רָאטקַאדערטימ ,שיערּבעה
 ,"ירבעהז םעד טריטקַאדער 22-- 6
 ,שידיי ןופ טצעזעגרעּביא ליפ ךיוא ואוו
 :יוװ ,"לַאזקָאװ םורַאא טנַאסלעגרעּב יװ
 סושָאטַאּפָא ןוא "לטעטשז סגרעּבנעס
 *ַאּב ןיא טצעזעגרעּביא ךיוא ;"ורביהז
 ?מַאה שיערּבעה ףיוא ןּבַאגסױוא ערעדנוז
 עשילױּפ ןיאל סושָאטַאּפָ} ,"ןַּפ= סנוס
 תולח םעד טריטקַאדער ,"רעדלעוו
 רעּבמעטּפעס ,1| .פ 1921 ,"רבעיחא
 סָאד טריטקַאדער ןוא טעדנירגעג 1
 ךָאנ ןוא ,"ראודהא טַאלּבגָאט עשיערגעה
 סלַא טציא טניישרע) ךיז ןכַאמרַאפ ןייז
 ?טימ רעקידנעטש סלַא ןײרַא (טַאלּבנכָאװ
 ,'טַאלּבעגַאט ןעשידײװ ןופ רעטעּברַא
 ןוא ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ץוחַא ואוו
 עשידי ףױא טּפיוהרעד ,ןענָאטעילעּפ
 =עשט םייח טצעזעגרעּביא ךיוא ,סעמעט
 ןיימז קרעװ שיפַארגָאיגַאטװַא סיקסנירעמ
 טכעלטנפערַאפ ןוא ?עלעטָאנ לטעטש
 ןציוו ןוא ךעלטרעוו עיצקעלָאק עסיורג ַא
 ,"ךיז ןעלטרעוו ייז יו -- םילודג עשידייז
 ןיא טקורדעגרעּביא ךיוא ןרעװ סָאװ
 ףןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא ענעדיישראפ
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 .ּבעג (1900--1823) דוד-םייח אּפּפיל
 50--1849 .עיצילַאג:חרזמ ,עלסינַאטס ןיא
 ןופ רערעל ןוא ןוח ץיװָאנרעשט ןיא
 --1852 ,לושסגנוריגער ַא ןיא שיזיוצנַארפ
 :נַאקרעּבײא ,ןרַאגנוא ,סעירעּפע ןיא 3
 ?מיג ןיא השמ תד ןופ רערעל ןֹוא רָאט
 רענײמעגלַא רעד ןיא ןּבירשעג ,עיזַאנ
 =רַאפ וצ ןעלקיטרַא ןרַאגנוא ןופ עסערּפ
 ךיז ,עיצַאּפיצנַאמע עשידיי יד ןקידיײט

 אוו. 70. 6. ןטס. ןיא טקילײטַאּב ךיוא
 ט"א ךוּב ַא ןּבעגעגסױרַא 1866 ,איא
 ןופ ּפמַאק םעד ןגעוו "םיבּתכמ הששח
 ןופ רעגנעהנָא יד טימ ןסקָאדָאטרָא יד
 ךיז 1873 ,ןרַאגנוא ןיא םרָאפער רעד
 ?בוּב ַא טנפעעג ואוו ,ןיוו ןיא טצעזַאּב
 סיורג ןייז ןּבעגעגסױרַא ןוא גנולדנַאה
 :ַארגָאילּביּב ַא -- "ריּכזמה ףסאק קרעו
 רעצנַאג רעד ןופ ןָאקיסקעל רעשיפ
 2גגעג רעד ןופ רוטַארעטיל רעשידיי
 ןטנדרַאעג שילַאקיסקעל ַא טימ טרַאװ
 ,םינשרד ,םינּבר ןופ רעטסייר:ןסערדַא
 דניירפ ,רעלעטשטפירש ,םינזח ,רערעל
 --וו"זַאא רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעד ןופ
 ,1887--.ּב 11 ,70441 ז"ז ,1881--.ב 1
 ןיא ,496-א8811 ן"ז ,1899 -- .ּב זח
 שידיי ןיא קרעװ יד ןרעװ קרעװ םעד
 ,ללּכה ןמ אצוי סלַא רָאנ טרירטסיגער

 ?ַאמ ןסיוועג ַא ךיא סע טגנערּב ךָאד
 :ַארגָאילּביּב רעשידיי רעד רַאפ לַאירעט
 עיפַארגָאילּביּב רעד רַאפ טרפּב ,עיפ

 יד ךיוא .,שידיי ןיא ןטפירשטייצ + ןופ
 :יגער יד ןגעװ ןטַאד עצרוק עּפַאנק
 רעקינײװ יד טרפּב ,ןענָאזרעּפ עטרירטס
 .וק ץינ ֹוצ לָאמלײט ןענעק ,עטנַאקַאּב
 :עטיל רעד ןופ רעקירָאטסיה םעד ןעמ

 רערעגנִיי ןייז -- .שידיי ףיוא רוטַאר
 ןוא רעלעטשטּפירש ,,ל לּפרַאק ,רעדורּב
 סלַא טָאה ,רעוט רעכעלטפַאשלעזעג
 ןטשרע םעד ןופ דילגטימ רעטסטלע
 | 7 ענייז טנפעעג סערגנַאק ןשיטסינויצ

 .ורפ ענייז .ןַאדײק

 :עג טלייוועגסיוא זיא'ס רעדייא ,,ןעגנוצ
 רָאדָאעט ר"ד רעציזרָאפ סלַא ןרָאװ
 ,לצרעה

 4 ,88 4ש111 ,16 ;ןורּכז רפס

 תבט ה) ױלה בקעי ץישּפיל
 ?ַאקליװ ןיא ,ּבעג (1921 ה"רע--* 8
 'ר ,רעטָאפ ןיז .עטיל רענוװָאק ,רימ
 זיא ,דיגמ רערימַאקליװ ,ןַאמּפילרזעילא
 422 ד-טטשש-עה עג ירפ םיא
 2 = ףצ ןוא ,ןּברָאטש
 ןופ טנרעלעג טָאה

 ןיא ןָא רָאא 3
 ןיא הבישי רעד

 ןיא ןעלקיטרַא עמ
 רעד ןופ ליטס
 רעשיסקָאדָאטרָא
 ןיא םיליּכשמ יד ןגעק קיטסירמאמ
 םיא ןּבָאה א"א "תדה יקיזחמח ,"ןונבלהז
 ?רעד ,עטיל רעד ןיא ןעמַאנ ַא טכַאמעג
 ןויירק עשיסקָאדָאטרָא יד ןיא טּפיױה
 ןַאדײק ןופ ןרָאװעג הלעתנ זיא רע ןוא
 ?ונעגנָא 1870 זיא רע ואוו ,ענוָאק ןייק
 ןיא דמלמ ַא רַאפ טשרעוצ ןרָאװעג ןעמ
 רַאטערקעס ןרָאװעג ןכיגניא ןוא ת"ת
 ןנחלא:קחצי 'ר ,בר רענװָאק םעד ייּב
 סנואג םעד ויּב-- רָאי 26 ןוא ,רָאטקעּפס
 ַא טימ ,טנַאה עטכער ןייז ןעוועג--טיוט
 רעסיורג ַא טימ ,םינינע עשלהק רַאפ שוח

 מעק ַא ןוא קיטילָאּפ רַאפ טײקשיטסַאלע
 =יעּפָארײא ןָא םגה ,טנעמַארעּפמעט-רעּפ
 טָאה ,תוגשה ענרעדָאמ ןוא גנודליב רעש
 רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג רע
 םעד טריפעגנָא ,טלעוו רעשיסקָאדָאטרַא
 רעגנעהנָא יד ,םיליּכשמ יד ןגעק ּפמַאק
 ךיוא רעטעּפש ןוא "תדּב םינוקיּתא ןופ
 ,ןעגנוגעװַאּב עשידיי ענרעדָאמ יד ןגעק
 רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא סלַא

 ,ח"צקת *
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 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,"הרוחשה הּכשלח
 ןרָאפנעמַאװצ ןוא תופיסא עשינבר עלַא
 *רַא ץֹוחַא .עּפָארײא ןוא דנַאלסור ןיא
 *ערּפ רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןיא ןעלקיט
 ןיא ךיוא ,א"א "סלּפה* ,"םרּכהי יו ,עס

 :םול ןעוועג רּבחמ רע טָאה ,"הריפצהח
 :ןושל ףיוא טצעועגרעּביא ,םירפס טשיד
 לאפר-ןושמש ןופ "ןופצ תורגא; שדיק
 =עגסױרַא רע טָאה שידיי ףיֹוא .שריה
 הרלוּת איד | קחצי ןואגח רפס םעד ןּבעג
 לודגה ןואגה ונבר ןופ (עטכישעג:סנעגעל)
 ת"שקכ ונעהו דיסחה ג"הבכשר יתמאה
 ד'באה ה"הללצז ןנחלא קחצי ר"רהומ
 רפס ןופ טצעזרעּביא / אנוואק ק"קד
 תופסוה עלעיפ טימ "קחצי תודלוּתח
 בקעי רּבחמה ינממ (םייתמא םירופס}
 ז"ז ,1899 ,םָאר קורד ,ענליוו) ",ל יולה
 רע טָאה ענװַאק שוריג ןכָאנ .(1
 1921 רעמוז ףוס ,עניַארקֹוא ןיא טּבעלעג
 רע ואוו ,ענװָאק ןייק טרעקעגקירוצ ךיז
 ,ןּברָאטשעג םורַא ןכָאװ עכעלטע ןיא זיא
 עניז דיבתּכ ןיא טזָאלעגרעּביא טָאה
 ןעמענ סָאװ ,שיערּבעה ןיא תונורכז
 ןופ רָאי 50 רעּביא ןופ ךשמ ַא םורַא
 :לוק ןסיורג ַא ןּבָאה ןוא טייקיטעט ןייז
 יַאד יד ןופ .סערעטניא ןשירָאטסיה:רוט
 זיױלּב טכעלטנפערַאפ זיא תונורכז עקיז

 ,"בקעי ןורכזװ ט"א 'ט רעטשרע רעד
 עטנ ןוז ןייז ןופ ןּבעגעגסױרַא) 1860 זיּב
 ןיא טקורדעג ,עקדָאּבָאלס:ענװָאק | ,.ל
 ,1924 ,ןיאמד-טרופקנַארפ

 .(24א281 ז"ז ,םינּבר ליפ רעייז ןופ
 ;233 ו" ,א ,83 ן|/ ,"וירפוסו וינּבר רוד

 ,1921 ,"טנייה, ןיא ,דלעפנעזָאר .ש

 --1818 פקצ) רוד ץישּפיל
 :רעכ ,קסנעסענזָאװ ןיא .ּבעג (

 ,טַאקָאװדַא ןַא ןופ ןוז סלַא ,.ּבוג רענָאס
 רעקסנעסענזָאװ ןיא ןעמוקַאּב גנודליּב
 ַא ןעועג .סעדָא ןיא ןוא עיזַאנמיגָארּפ
 ןופ רחוס ַא ,סוירַאטָאנ ַא ייּב רעּביײרש

 {ישפיל --- ץישּפיל

 .תומּכסה סימ
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 ןייק טרעדנַאװעגסױא רעטעּפש ,האובּת
 רָאטקערָאק סלַא טעּברַאעג ואוו ,ןָאדנָאל
 עשיסור ענעדיישרַאפ ןיא רעצעז ןוא
 ןופ גנודנירג רעד טניז .ןעיירעקורד
 ?ןעטש רעיײמ ,מ ןופ ר"א "טייצ רעד;
 --גנוטייצ רעד ןופ רעטעברַאטימ רעקיד
 ?ערקעס ,רָאטקַאדער:סיינ ,רעצעזרעּביא
 =עגרעּביא .עיצקַאדער רעד ןופ רַאט
 :סגנוטייצ יײר ַא טעּברַאַאּב רעדָא טצעז
 ,"לארשי ןופ הנבל יד יװ ,ןענַאמָאר
 :שידיי ןופ - "הדוהי ןופ רעטכָאט ידי
 רעשידיי רעדא ,י"א ןיא ןּבעל ןשיּבַארַא

 ?רעּביא ךיוא ןענייז עכלעוו ,א"א "קנופ
 ןיא "טייצ רעד, ןופ ןרָאװעג טקורדעג
 :יר ןיא ,"טַאלּבעגַאט ןעשידיי/ רעיי"נ
 ,"ןגרָאמירפז רעג

 - 18..,) ימררמ-עשוהי ץישפיל
 ןופ ןרָאי רעק550 יד ןיא ןיוש .(1878 בא 'ג

 וצ ןּבײהעגנָא .ל טָאה ה"רי ןקירָאפ םעד
 -עגפיוא עשידיי יד ןיא עלָאר ַא ןליּפש
 ואוו ,וװעשטידרַאּב ןופ ןזיירק עטרעלק
 עג ךױא רשפא ןוא) טּבעלעג טָאה רע
 ,טעדליבעג שיעּפָארײא ,(ןרָאװעג ןריוּב
 :ןר יװ ,ןכַארּפש עכעלטע ןופ רענעק ַא
 *עג רע ןיא ,שיזיוצנַארפ ,שטייד ,שיס
 םיליּכשמ יד ןשיווצ רעקיצנייא רעד ןעוו
 רעד וצ גנולעטש ןייז טימ טייצ ןייז ןופ
 ןופ םעלּבָארּפ רעד וצ ,ךַארּפש רעשידיי

 ?עטש ַא ,ללכּב גנורעלקפיוא רעשידיי רעד
 רעטָאפ םעד רַאפ םיא טכַאמ סָאװ ;גנול
 טסכעה ַא .םזישידיי םענרעדָאמ םעד ןופ
 ?כעלנעזרעּפ עטּבַאנַאּב ןֹוא עלעניגירָא
 :ָאס עיינ יד טימ ןעגנורדעגכרוד ,טייק
 רע טָאה ,טייצ ןייז ןופ ןעעדיא עלַאיצ

 םזיליּכשמ ןשינלטּב םעד ייס טּפמעקַאּב
 :ירָאטַאקיפיסור יד ייס ,רעערּבעה יד ןופ
 :עטניא רעשידיי רעד ןופ ןצנעדנעט עש
 :טסואוװַאּב ןטערטעגפיוא זיא ןוא ץנעגיל
 :ידיי רעד רַאפ טנעװקעטנָאק ןוא קיניז
 רע טָאה װעשטידרַאּב ןיא .ךַארּפש רעש
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 עלעדנעמ טימ טעדנײרּפַאּב טנעָאנ ךיז
 ןייז יאדוא זיא סע ןוא םירפס:רכומ
 :וק רעד סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ ֹוצ העּפשה
 יֵל רעשידיי רעד ןופ עדייז רעקידנעמ
 וצ שיערּבעה ןופ רעּבירַא זיא רוטַארעט
 לקיטש ַא אמתסמ ָאד ךיוא זיא סע .שידיי
 ?בעמ ןופ יא ןווורּפ יד ןשיוװצ תוכייש
 ןדנירג וצ .ל ןופ יא םירפס=רכומ עלעד
 ןַא ןופ עעדיא יד .גנוטייצ עשידיי ַא
 טָאה ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןַאגרָא
 טירט עטשרע יד ןופ ןעמונרַאפ ן--ל
 :עגנָא טָאה רע ןוא טייקיטעט ןייז ןופ
 עעדיא עקיזָאד יד ןעלטימ עלַא טדנעוו
 רעק:50 יד ףוס .ןכעלקריוורַאפ וצ ענייז
 וליפא ךָאנ טָאה דנַאלסור ןיא ןעוו ,ןרָאי
 ,גנוטייצ עשיערּבעה ןייק טריטסיסקע טינ
 ןעמֹוקַאּב וצ טכוװעג ןיש רע טָאה
 ףיוא גנוריגער רעד ןופ שינעּבױלרעד ַא
 רע טָאה קעווצ םעד וצ ,טַאלּב שידיי ַא
 ריפ יד, ט"א גנולדנַאהּפָא ןַא טסַאפרַאפ
 עגַארּפ יד טרירַאּב רע ואוו ,"ןסַאלק
 ןוא "ןושל שידיי רעייז ןוא ןדיי ןגעוו,
 ,שידיי רַאֿפ ןטנעמוגרַא טימ טרירעּפָא
 :נוהרָאי ּבלַאה ַא ןיא טשרע ןענייז סָאװ
 רַאפ תוחנה יד ןרָאװעג םורַא טרעד
 ?עװַאּב?רוטלוק רעשידיי רענרעדָאמ רעד
 רע טָאה גנולדנַאהּפָא עקיזָאד יד .גנוג
 ,םיליּכשמ עטנַאקַאּב ײר ַא וצ טקישעצ

 ןבואר ר"ד ,םיוּברעדעצ רדנסּכלא יו
 ;1כוז ,א"א םיוּבנעכייא בקעי ,רעשילוק
 ןייז רַאפ גנוציטשרעטנוא ייז ייּב קיד
 םיא טָאה יז ןופ רענייק רעּבָא .ןַאלּפ
 :רעדעצ וליפַא ;טסנרע ןעמונעג טינ

 רָאי רָאּפ ַא ןיא טָאה רעכלעוו ,םיוּב
 טָאה ,"רשבמ לוקח םעד טעדנירגעג םורַא
 :רַאפ ;ןגָאלשרָאפ ס--ל ןופ טכַאמעג קזוח
 ערעייז ןיא ןּבָאה םיליּכשמ יד ,טרעק
 וצ טכוזעג ןעגנונערטש עשירָאטַאקיפיסור
 גנוכעלקריװרַאֿפ רעד ןיא ן--ל ןרעטש

 ךרוד שינעּבױלרעד יד ןלעוּפסױא טוװורּפ
 ןטסואװַאּב םעד ןופ גנולטימרַאפ רעד
 דניירפ ןסייה םעד ,ווָאגָאריּפ ר"ד ןשיסור
 יּפ טָאה ,הלּכשה רעשידי רעד ןופ
 ןסולפנייַא עשיליּכשמ יד טול ווָאגָאר
 :רעטנוא וצ ךעלצונ רַאפ ןענופעג טינ
 :ַאיד ןכעלרעכעל ןקיוָאד םעדא ןציטש
 ?רַאפ וצ סיוועג זיא סע רעּבָא ,"טקעל
 ןיא סָאװ ,עוויטַאיציניא ס--ל ןעקנַאד

 טָאה ,1862 ףוס ,םורַא טייצ רעצרוק ַא
 םעד ןּבעגוצסױרַא ןּבױהעגנָא םיוּברעדעצ
 ןּבױהעגנָא טָאה רעכלעוו ,"רשבמ לוקח
 ןופ עטכישעג רעד ןיא הפוקּת עיינ יד
 .עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 טָאה גנוטייצ רעד ןופ 9 .מונ ןיא ןיוש
 גוא לידויש ריש ַא טכעלטנפערַאפ ,ל
 ןעדוי ידח :ןעמ טניימ סָאד,) "תידֹוהי
 =טנַא רע ואוו ,("ןושל שידוי רעייז טימ
 שידי עגונּב ןעקנַאדעג ענייז טלקיוו
 גָאלַאיד ןטמַארגעג ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא
 ןוא (קלָאפ ןשידיי םעד) לידוי ןשיוװצ
 תידוהי .(ךַארּפש רעשידיי רעד) תידוהי
 ףיוא רָאנ טסליווח ;ןַאמ םעד ריפ:טלַאה
 עדמערפ וצ רָאנ ךיז נוא ,ןעקיק ערעדנַא
 ,אנקמ ערעדנַא רָאנ דימּת טסיּב ,ןעקיּב
 םיא טזייוו ,"הנהמ ךיד עדמערפ ןָא ןוא
 ןענייז ןכַארּפש עקירעּביא יד זַא ,ףיוא
 זיא יז יװ רעסואימ ןצװעג ךָאנ לָאמַא
 עטיג טַאהעג ןעּבָאה ייז רָאנװ ,טציא
 נוא גָאט טציּפעג אייז טָאהעמ ,סעילָאד
 עסיורג אייז ןעליּפש רעּבירַאד ;טכַאנ
 ,טליּפש עמ ,אייז טימ טצנַאט עמ ,סעילָאר
 =טיוא ןייש ךימ רָאנ ווירּפ ,טכַאל עמ
 ,ןעּבָאילירּפ נוא ןעלכעק ךימ ,ןעצטיפ
 ,ןטצטיווש לעסיּבַא תלחּת רשפא טסעו
 ףױא "ןעּכָאה גונעּת וטסעװ ךָאנ רעד
 ןייז וצ טּפַאשײרט ןגעװ הגעט סלידוי
 ?טנע ,שדוקה:ןֹושל ֹוצ -- ?ּבייוװרעממיאק
 ןעק ךיא ןעּבעלחװ :תידֹוהי םיא טיעפ

 ּבעיל איז ּבָאה נוא ,ריד טימ ךיילג איז | +עג טָאה רע ןעװ ןוא ,עעדיא ןייז ןופ
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 ,רהיא שניוו ךיא סָאװ רועיש ןהָא רָאג
 ,דנייפ איז ּבָאה -- ,רימ ןהעגנָא ללָאז
 רהיא טימ אייז טרהעקרעפ ,טינ ךיא גָאז
 :נעגױא ןייא טינ סעגרעפ רָאנ ;טיג
 ַא זיא ּבייװרעממיא זיּב ּביײו ןופ--קילּב
 טיזיוו ַא טימ רָאנ וטסמוק רהיא וצ ;קוליח
 זיא סע ,טינימ עללַא וטספרַאד רימ וצ נוא
 רימ ןָא רָאנ ,ןייש רעייז זיא איז ,תמא
 עקַאט זיא איז ,ןהעגעּב טינ ךיז וטסנעק
 רעּבָא וטסָאה רימ טימ ,רעדניוו סטטָאג ַא
 זיא יז ןעמענקירוצ רעדיוװ ; רעדניק ןיוש
 טסגעמ--טינ טרַא ךימ ,הימ ןייד טסיזמוא
 וליפַא טסגעמ ,ןעסירעג ערעדנַא ךיוא
 איו רָאנ ,ןעסימש נוא ןעדער ייז טימ
 זָאל ,ןייפ ןוא לֹואוו ןייז ןעגעמ אייז ױזַא
 אײז ןיא רָאנ לעיפ וצ טינ טרָאפ ךיד
 סָאד ןעיירדרַאפ ריד ןילעוו אייז .ןײרַא
 ןירעוו טינ ריד טימ להָאמ ןייק נוא ליּפעק
 טימ ןייז ךיילג איד טסלליװ .,ליּפענק ַא
 ,ןעטייוו ןיפ טינ רימ ןיפ אייז ,ןעטייל
 לעװ ,ןײר ךימ ךַאמ ,סיוא ךימ ץטיּפ
 ,ןהעז טסעװ .ןייש ץנַאג ןייז ךיוא ךיא
 :עװ רימ ןיפ טעװ טייצ רעצרוק ןיא זַא
 ןעגניז ריד לעװ .ךיא .טייל סיורג ןיר
 רעד איוו רָאג עקַאט אײלרעלַא ךעלדיל
 ןענעק לעװ ךיא .אײװָאלַאס רעטסעּב
 נוא תומכח גנידצלַא ןעּביירש ,ןענייל
 זָאל ;ןעללעוו רָאנ טסעוװ סָאװ ,תוכאלמ
 ;גנירג לּבקמ ןיּב ךיא ,ןענרעל רָאנ ךימ
 נָא רָאג וטסעוו ךָאנרעד ,רָאנ ווירּפ
 נָא טינ רָאג טסעװ ןעּבעלח ,ןעללעווק
 :עוש גילייה ךיד ךיא ןעק סָאד ,ןערעוו
 ךיא ,ךימ ױזַא טינ רוסא ןיימ ךיא .ןער
 זַא ןירָאװ .ךיד רהעמ ךס ַא רעיודעּב
 זָאנ איד ןעציינש ,םינָארַאנ עללַא ןעהוט
 ןיפ טסייוו איד .םינּפ סָאד ןערימש נוא
 ןעק ךיא נוא ,ןעגָאז וצ טינ ןעּבעל ןייק
 .ןעגָארטרעד רעגנעל טינ ףךיוא סע
 רענָאיצולָאװער שממ ,רָאלק ןוא ףרַאש
 ?ךַארּפש יד ,ל טלעטש טייצ רענעי רַאפ

 ידש ןעלקיטרַא סעירעס ענייז ןיא עגַארפ
 (23.-21 ,1862 ,"רשבמ לוק) "ןעסַאלק 4
 ,1867) 'ִקירְּב עשידויישטיד ידח ןוא
 רעזנוא סלַא שידיי קידנטנַארטַאּב (1
 ,ךַארּפשסגניצרעד ןוא  ךַארּפשרעטומ
 ןגעק תונעט עלַא יד ּפָא רע טגערפ
 :ַאקיפיסור יד ןגעק סױרַא טערט ,שידיי
 ןרָאטַאזינַאמרעג ,ןרָאטַאזינָאלַאּפ ,ןרָאט
 יא רעייז סיוא טכַאל ,ןטסיערּכעה ןוא
 ןוא רוטלוק עגונּב טייקכעלכעלפרעּב
 ַאװ וַא ,טסעפ טלעטש ,גנודליּבסקלָאפ
 רַאפ ןינעז רעטרעוו ענעּברָאדרַאפ ןָאילימ
 רעד איוו ךילדעש ױזַא טשינ ןעשנעמ איד
 נוא ,ףירגעּב רענעּברָאדרעּפ רעטסעדנימ
 עשילַאקיטַאמַארג ןַאיללימ ַא זיא רעדיוו
 ?גימ רעד איוו ךילצטינ ױזַא טינ רעטרעוו
 ,יףירגעּב רעכילטייד ןוא רערָאלק רעטסיד
 עקיצנייא סָאד זַא ,ףיפסיוא םוצ טמוק ןוא
 ,שידיי זיא "ןריזינַאמוה וצ ןדיי ידח לטימ
 טימ טנגונַאּב טינ ךיז טָאה .ל רעּבָא
 עקרענָא רעד רַאפ עדנַאגַאּפָארּכ רעד
 ?רַאפ ךיוא טָאה רָאנ ,שידיי ןופ גנונ
 ךַארּפש עשידיי יד טייקיטניוו יד ןענַאטש
 ןיז ןענעק לָאז יז ידּכ ,ןדליּבוצסױא
 רעד ןשיוװצ (קירּב יד) ןירעלטימרַאפ יד
 ,רעשידיי רעד ןוא רוטלוק רעשִיעּפָארײא
 עקַאט ןעמונעג ךיז טָאה ןילַא רע ןוא

 ןיא םגה) "ןקירּבז עקיזָאד יד ןעיוּב ֹוצ
 רע טלַאה טײקנדײשַאּב רעסיורג ןייז
 סָאדװ :ךיז ןרעפטנערַאפ  וצ קיטיינ רַאפ
 סע ןעטלָאװ סרעננעק ערעסערג סָאװ
 *ָאה אייז רָאנ ,טכַאמעג רעססעּב רשפא
 :רעד ןעמענרַאפ וצ טמעשעג ךיז ןעּב
 ןיא :("גידלוש טינ ךָאד ךיא ןיּב ,טימ
 :שידיי ַא טכַאמעג קיטרַאפ רע טָאה 7
 ,ךוּברעטרעװ שידיי:שטייד ַא ןוא שטייד
 ןעװעג טינ ןיוש ויא טייצ יד רעּבָא
 רעשטייד ןופ טרָא םעד ,וצרעד קיסַאּפ
 ןשידי םעד רַאּפ זיא סָאװ ,ךַארּפש
 רוקמ רעד ןעוועג דנַאלטור ןיא ליּכשמ
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 ,גנודליּב ןוא טייקטרעלקעגפיוא ןייז ןופ
 יד ןעמונרַאפ רעמ ןוא רעמ ץלַא טָאה
 טזייװ ,טָאה ,ל ןוא ,ךַארּפש עשיסור
 *עג טינ טײקכעלגעמ ןייק ןיוש ,סיוא
 :סױרַא רעכיּברעטרעו עקיזָאד יד טַאה
 :יא ןוא סיילפ ןסיורג ןייז ןיא ,ןּבעגוצ
 רעּבָא רע טייג שידיי וצ טייקנבעגרעּב
 *רַא רעשיפַארגָאקיסקעל ןייז טימ רעטייוו
 *ידוי:שיסירג ןייז טניישרע 1869 ןוא טעּב
 ,טשקַאּב .מ .י קורד) "ךיּב-רעטרעװ רעש
 רעיז רעד ןיא .(360 ז"ז ,רימָאטישז
 רע טליײצרעד המדקה רעטנַאסערעטניא
 טָאה רע סָאװ ,ןטייקירעװש עסיורג יד
 ,טעּברַא ןייז ייּב ןייטשוצסיוא טַאהעג
 ןצעמע וצ ןדנעוװ ךיז ןליפַא טנעקעג טינ
 ןייק ְךיִא טלאוו ךיא) תוקפס ענייז טימ

 לאז ךיא זא טפראדאּב טינ תחדק רעסערג
 ןעגערפ וצ ןעלעטשרעטניא הלילח ךעמ
 .ןעכַאז עכילעזא ןעטעדליּבעג ןעשידוי א
 סירעט גינעג ךיִא יָאזַא ןיָאש טאה עמ
 ךעמ געלפ עמ וא רימ ןיפ טכאמעג
 ןיא לעכיּבציטאנ ַא טימ ןעּפַאח למא
 :ףאפ רימ ּבאה ךיא תעשּב טנעה איד
 באה ךיא סאוו רעטרעװ עשידוי טנעכייצ
 רימ ןינעז סאו רעדא טרעהרעד דארג
 זיא לייט רעטייווצ סלַא ,("ןעלאפעגנייא
 :רעוו רעשיסיר:שעדוי רעד סיֹורַא 6
 :ָאטישז ;טשקַאּב ,מ .י קורד) "ךיּברעט
 ,המדקה ַא טימ ךיוא ,(223ד601 ז"ז ,רימ
 טימ רעּבָא ,לָאמַארעדיװ טערט רע ואוו

 טייקיגיױפרַאש ןוא טײקפרַאש רעמ ךָאג
 ןגעק ,שיריי ןופ םיאנוש יד ןגעק סױרַא
 :יטשפ סָאװ ,רעלעטשטפירש עשידיי יד
 ןיירַא רעטצנעפ עכיָאה יד ןיא ךיז ןעּפ
 :ײא ,ענרעדָאמ ןיא רעּביל ןעּביײרש ןוא

 ןעהעז טראד סאוו ,ןעכארפש עשיאעּפָאר
 ןוא ,"םי ןיא ןעּפארט ַא יװ ןא ךעז אייז
 ָאד ךיז רע סדגעי רעערּבעה יד וצ
 ןדער ריא טגעמ ליש ןיאז :ןושלה הוּב
 של + םיכאלמ איד טימ ,טאג טימ

 ,ןּביעל ןשיטקארּפ ם'ןיא רעּבא ;שדוק
 םֹוש ןייק רהיא טאה ןרוי עשיטקארּפ יצ
 ןבײרש יצ רעדא ןדער יצ טינ עווארפ
 טימ ראנ טניימ רהיא ןעוו ,שיערּבעה
 ןעלדנאהאּב אייז טליװ ןיא ,טצנרע אייז

 יד .וו"זַאא "ןשטנעמ עכילטנערָא איוו
 טינ םויה:דע ןּבַָאה ס--ל רעכיּברעטרעוו

 רעד רַאפ גנוטיײדַאּב רעייז ןריולרַאפ
 ערעכיז סלַא עיפַארגָאקיסקעל רעשידיי
 שידיי ןופ רעשרָאפ םעד רַאפ ןלעווק
 ;טרָאװ ןצנַאג םעד סיוא טעמּכ ןּפעש יז
 ןסַאמ ןעגנערּב ,שידיי רענילָאװ ןופ ץַאש

 ,עקיטכיו ןוא עטנַאסערעטניא טסכעה
 ,רעטרעװ ענעסעגרַאפ ןיוש לייט םוצ

 ןיא ןרעוו ןעמונעגפיוא רעדיוו ןזומ סָאװ
 רעד .רצוא:טרָאװ םענרעדַאמ רעזנוא

 ללכּב ןיא ס--ל ןופ לייט רעשיסור:שידיי
 סעד ןופ ךוּברעטרעװ רעקיצנייא רעד
 לייט ןשידיי:שיסור םעד ךייש סָאװ ; ןימ
 סָאװ ,טימרעד קיטכיװ רעייז רע זיא
 "נא טרעו רעטרעװטּפױה עשידיי יד ייּב
 טול טכעלשעג עשיטַאמַארג סָאד ןּבעגעג
 יד .שיריי רענילָאװ ןופ ךיורּבעג םעד
 רעד וצ ס--ל גנֹויצַאֹּב עקיניזטסואווַאּב
 רעשיגָאלָאליפ ןייז ןוא ךַארּפש רעשידיי
 טָאה ןטייקכעלמיטנגייא עריא רַאפ שֹוח
 ,טסנרע םעד ןיא ןויװעגסױרַא ךיוא ךיז
 רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע ןכלעוו טימ
 ןופ םעטסיס ַא ןלעטשנייא ןגעװ עגַארפ
 יד ֹוצ טסַאּפעגוצ ,גנוגיילסיוא רעשידיי
 2ָאו ןופ דוסי ןפיוא ,שידיײ ןופ ןעגנַאלק

 ענייז ךרוד ןיוש .טקעלַאיד ןשירעניל

 טוװרּפעג רע טָאה ןעלקיטרַא עטנַאמרעד

 רַאפ רעבײרש עשידיי יד ןריזינַאגרָא
 :רא רעשידיי רעד ןופ גנוטעּברַאַאּפ רעד
 ףיוא ךיז טָאה רענייק רעּבָא ,עיפַארגָאט
 רע ןוא ,ןפורעגּפָא טינ ןעגנודנעוו ענייז
 :ַארגָאטרָא יד טעּברַאעגסיױא טָאה ןיילַא
 רעכיּברעטרעװ ענייז רַאפ םיללּכ עשיפ

 :טפירש עטכַארטעגוצ עלעיצעּפס טימ |
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 =נַאלק עשיפיצעּפס יד ןריסקיפ וצ ,סנכייצ
 ןעמונעג טינ םויה?דע ןרעװו סָאװ ,ןעג
 טָאה .ל ,ןגיילסיוא ןשידיי ןיא טכַא ןיא
 "רשבמ לוקח ןיא טכעלטנפערַאפ ךיוא
 :קיטרַא עכעלטפַאשנסיװ:רעלוּפָאּפ ייר ַא
 ?ַאיד ןופ םרָאפ רעד ןיא ןּבירשעג ,ןעל
 שידיי ןכעלמיטסקלַאפ ןקיטפַאז ַא ןיא ,ןגָאל
 טמיק ךיור רעד יווט ,"ץטזעגללַאפ סָאדי)
 ,"ערַאּפ ןיא ערַאמח* ,1864 -- "ןיהַא
 ןופ רענייא ןעוועג זיא .ל--.(1869--"דלעגי
 םורַא ןוא ,ןטסילַאיצָאס עשידיי עטשרע יד

 יטסילַאיצָאס יד טריּפורג ךיז ןּבָאה םיא

 ךיז טָאה .וועשטידרַאּב ןיא ךעלזיירק עש
 ?רעּביל ןרהא טימ ןּבירשעגכרוד ךיוא

 ןּביירש ןייז ןטלַאהעגריפ םיא ןוא ןענַאמ
 ענייז ןופ ךַארּפש רעד? ןיא--שיערּבעה
 טּפַאשדנייפ ןייז ןוא--"םיאנוש עטסערג
 ,רוטַאנ ערענָאיצולָאװער ַא .שידיי וצ
 רע טָאה ,ןעגנוגייצרעּביא ענייז 'יירט
 עלַאיצָאס יד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא
 רע סָאװ ,םָארק יד ןפרָאװעג ןעעדיא
 =ונעג ךיז ןוא ,ןטלַאהעג הליחּתכל טָאה
 יורפ יד ןעגנואווצעג ,יירעדיינש וצ ןעמ
 עגייז טימ ;טַאטשרַאוװײנ ַא ןענעפע וצ
 ?פיוא ענייז וצ ךוּפיהל ,רע טָאה רעדניק
 ;שידיי טדערעג ,םירבח:טייצ עטרעלקעג
 ןגעק סַאה ןייז .רעירָאטעגעװ ַא ןעװעג
 =עג רע טָאה גנוריגער רעשיסור רעד
 עריטַאס ַא ןיא קורדסיוא םוצ טכַארּב
 -ניא ןּבירשעג ,"עידעמָאק עשיטניה יד?
 :עג טָאה עכלעו ,ןרָאי רעק70 יד ןטימ
 ןוא וװעשטידרַאּכ ןיא םשור ןסיורג ַא טכַאמ
 ןקורדּפָא םֹוצ טקישעגקעװַא יז טָאװ'מ
 :רַאפ זיא די:בתּכ רעד רעּבָא ,ב"טּפ ןייק
 יב עיזיווער רעד תעשב ןעגנַאגעג ןריול
 ,ןייטשלעקניפ טנעדוטס--טסילַאיצַאס םעד
 וצ ךיז טָאה טָאטש ןופ ץנעגילעטניא יד
 ןוא ץרא:ךרד סיורג טימ ןגױצַאּב ן--ל
 ןשיװצ ןרָאװעג רּבוקמ זיא רע .עּביל
 :רַאּב ןופ םיליּכשמ עטסנעעועגנָא עלַא
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 .ל ,א ,רעדירּב רערעגניי ןייז--וועשטיד
 :רעניּבַאר יד טקידנעעג טָאה ,ץישפיל
 ןעמונרַאפ ךיז ןוא רימָאטישז ןיא לוש
 ןפיוא טּבעלעג ךָאנרעד ,יירערעל טימ
 .ןירעשוקַא רעד  ּביײו ןייז ןופ ןוּבשח
 יד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג ךיוא זיא רע
 ,ןויירק ערענָאיצולָאװער = שיטסילַאיצָאס
 +עג טָאה ,טריטסערַא ןעוועג לָאמ עכעלטע
 -ַארקָאמעדיטנַא רעד ןגעק ּפמַאקַא טריפ
 רעד ןופ גנוריפ רעקידתיפי:המ ןוא רעשיט
 *ףװַארּפפא רעשינַאשטשעימ= רעקילָאמַא

 א ןזיװעגסױרַא ללכּב ,װעשטידרַאּב ןיא

 ?וט ןכעלטפַאשלעזעגַא ןופ טנעמַארעּפמעט

 תביבס עקיסַאּפ יד טַאהעג טינ רעּבָא ,רע
 תועמשמ .ןדנעטשמוא עקיטסניג יד ןוא
 ךיא רשפא ןוא גנוקריוו רעד רעטנוא
 טָאה יכדרמ:עשוהי ןופ ףליה רעד טימ
 עקיטַאמַארג עשיסיר אידח טסַאּפרַאפ רע
 יישז ,טשקַאּב .מ .י ןיֹורד) "שעדוי ףיִא
 ,ךארּפש רענייר ַא ןיא ,(1875 ,רימָאט
 ץנַאג לָאמלײט ,רעטנַאסערעטניא ַא טימ

 =כרוד ַא ןוא עיגָאלָאנימרעט רענעגנולעג
 םעד טױל ,עיפַארגָאטרָא רעטכַארטעג
 +רעּביא ךיוא טָאה רע .םעטסיס סרעדורּב
 =רעטרעוװ*דמערפ ַא דייבתּכ ןיא טזָאלעג
 שעדוי ףיוא גנורעלקרע אידפ ט"א ךוּב
 =עװ סָאװ רעטרעוו עדמערפ איד ןופ
 =ַארּפש רעשיססור רעד ןיא טצינַאּב ןער
 =עג) "ןהָאזלעכימ ךָאנ ןעּבעגיגסױרַא עכ
 ?ןושַארטש רענליו רעד ןיא ךיז טניפ
 ףיוא .(ןעזייר .ז ןופ ןּביושַאּב ;קעטָאילּביּב
 למיסַא ןרָאװעג ןּבָאה רע לָאז רעטלע רעד
 .ל .א זיא ןּברָאטשעג .טמיטשעג שירָאטַאל
 ,המחלמ רעד רַאפ וועיק ןיא ץישפיל

 .ל .א ןוא .מ ,י רעדירב ידע ,ןעזייר ,ז

 ;11--| ,1923 ,"טלעװ-רעכינ, ןיא ,"ץישפיל

 ,1| ,'ךארּפש רעשידי רעד ןופ קיטַאמַארג, ,ו
 5 .א }(עיפַארנָאטרָא ס--ל ןגעװ) 122--119 זיז

 'הירב ַא=) } ,1924 ,י"נ ,"טילַאעט, ןיא ,יכאלמ

 ;(תויתוא עקידײ טימ שטייד | א רעשילוק וצ ס--ל

 5 ,1924 ,'טפנוקוצ, ןיא ,שטיװָאקרעּב ,מ ר"ד
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 ;(ןענאמרעּכיל .א וצ ס--ל װירּכ א ןגעװ) 6
 *רַאב ,ןַאהַאק םהרבא ןופ ןעגנולייטטימ עטַאװירּפ

 .ועשטיד

 -- 1883 לאקוחי ץישּפיל
 בוג רעװָאגינרעשט ןיא .ּבעג (

 טקידנעעג ,טיונ ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד
 :וטש ,סעדָא ןיא עיזַאנמיג ןרעטסקע סלַא
 ןוא עטכישעג ,עיגָאלָאליפ עשטייד טריד
 טעטיסרעווינוא רעניוו ןיא עיטָאסָאליפ
 גנונעכייצסיוא ןַא טימ טקידנעעג ןוא
 לָאטסלָאטװ טעּברַא = רָאטקָאד ןייז רַאפ
 -יל עשטייד יד ןוא יקסװעיָאטסָאד ןוא
 :יא ןעגנולדנַאהּפָא ןּבירשעג ."רוטַארעט
 ןעמעלּבַארּפ עלערוטלוק:שירַארעטיל רעּב
 2רושז-שדוח סרעלדַא ךיררירפ ר"ד ןיא
 :עטניא לעיצעּפס ךיז .םסז 44 לַאנ
 ןוא עמַארד רעשידיי רעד טימ טריסער
 ,רעטַאעט ןשידי ןופ םעלבָארּפ רעד
 :ילעוּפ רעניו רעד ןיא טכעלטנפערַאפ
 ליפ רעייז 1616 1106 רעשיטסינויצ

 :ַאעט ןוא סעמַארד עשידיי ןופ ןזילַאנַא
 ןּבעגעגסױרַא רעטעּפש ,סעיזנעצער:רעט
 1661906065 טפירשטייצ עניילק ַא ןיוו ןיא

 ןיא סָאװ ,(ןרעמונ 9 סױרַא) 1262/61

 ןרָאװעג טנעקרענָא ןָא רעמונ ןט:8 ןופ
 "עניב:סקלָאפ רעשידיי רעיירפ, רעד ןופ
 .ןַאגרָא רעלעיציפָא ריא סלַא ןיוו ןיא
 :ַאעט עקינייא זיולּב ןּבירשעג שידיי ןיא
 קידנּבָאה טיג ,ינימיּב פ"א סעיזנעצעררעט
 :סיוא טייקכעלגעמ ןוא טייהנגעלעג ןייק

 עשירַארעטיל ערעסערג ענייז ןריפוצ
 | ,ןטעּברַא

 18/0) השמ (ץישוויל) ץישפיל
 :הדש ןיא .בעג ( -- 4
 ,והילא ,רעטָאפ ןייז .ּבוג רעוועיק ,ןבל

 סניּבר רעװָאגַאדיָאק םעד זיא ,דמלמ ַא
 ןיא רעטָאפ םייּב טנרעלעג ,ןוז ַא סדמלמ
 רָאי 10 וצ ,עיזַאנמיג ןיא ךָאנרעד ,רדח
 שיסור ןיא דיל עטשרע סָאד ןּבירשעגנָא
 .ףּפש .לצרעה ר"ד ןופ טיוט םעד ףיוא

 טגרובליז

 טריטויּבעד ,עיצילַאג ןיא טּבעלעג רעט
 ,"טַאלּב ןעטנַאסערעטניא, רעגרעּבמעל ןיא

 רעדיל טימ טקילײטַאּב ךיז ןַאד- ,14
 סרעּבמיא ןיא ןעלקיטרַא עשיטירק ןוא
 ,1918 "דנַאלײגװ

 ?ירקח

 ב"מז ןיא ,"קיט
 .יר ,"ןעיטַאּבמַאסז
 :ָאמ ,1922 עג
 "טָארטשח רעווקס

 רעד ןיא ,2
 .טיױטז עיגָאלָאטנַא
 | ןיוו ,"סולקיצ
 :ליוע ,1925 "לעזניאספ רע:י"נ- ,0
 ;םרָאפכוּב ןיא .ַא"א 1926 ,"גָאט רענ
 ,"ג'פ רעװװעיקפ) "רסיק:דלַאװ רעדח
 :םיוא לָאמ ךס ַא ,ליּפשרעדניק ַא--(8
 ןיא רעדניק:לוש ךרוד ןרָאװעג טריפעג
 ?טצנַאט רעּב ַאז :עניַארקוא ןוא דנַאלסור
 ן"ז ,1922 ,עגיר ,"םייהרעטעּברַאא ג"פ)
 ןופ ןעגנונעכייצ ןוא לטעלּב?רַאַאש 2
 ַאקטיװק ּביײל טימ ןעמַאזוצ .(ָאי לאכימ
 :רעּב) "קידנעיינא ּב"מז סָאד רּתסֹנ ןוא
 יד טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ ,(1921 ,ןיל
 --ליאומאס! עמעָאמ יד ,"םודסז עמַארד

 ?ייֵז ַא ףלעווצח ליּפשרָאפ סָאד ,"לידָאקָארק
 שיערבעה ןופ טצעזעגרעּביא טָאה ."רעג
 :ַאנ ערעדנַא ןוא עּכעילא סנַאמּפָאש .ג
 "ג"פ:טסנוק ןוא :ךוּב רעשידויז) "ןעלעוו
 ,(79 ז"ז ,1919 ,ןירּב -- ןיוו ,לקיה סקַאמ
 ןילרעּב ןיא טּבעלטג ןרָאי עטצעל יד
 ןייז וצ טרָאװכָאנ ןייז ןיא-- .ןיוו ןיא ןוא
 :רעד "?טצנַאט רעּב ַאװ גנולמַאז:רעדיל
 ?גוא ןּבױהעגנַאװ טָאה רע זָא ,,ל טליײצ
 רעשידיי:שיסור רעד ןופ סולפנייא ןרעט
 ?נוא רעטעּפש רעּבירַא ,גנוטכיד רעגנוי
 ענרעדָאמ יד ןופ גנוקריו רעד רעט
 :שַאה רעד רעטנוא רעדיוו ןוא ןשטייד
 ןוא ןטסינישזַאמיא עשיסור יד ןופ ץָאּפ
 לָאמנײקװ זיא רע זַא ןוא "ןטסירוטופ
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 :בוס ןוא לענינגירָא גונעג ןעוועג טשינ
 ןטשרע םעד ואוו:ץעגרע ןגָאז וצ וויטקעי

 עג רעקינייװ:רעמ ַא רָאנ דימָאט ,טרָאװ

 ערעדנַא ןוֿפ רעטכידרעּביא רענעגנול

 טוג זיאס? וַא ,"שידיי ףַא ןרוטַארעטיל

 יד טימ ןענעקַאּב וצ ןפיוא ַאזַא ףַא

 עדמערפ יד ןופ ןעמרָאפ ןוא ןעגנומיטש
 ףיוא קידנקוק טינ רעּבָא ."ןרוטַארעטיל

 לוטיּב םעד ןוא ןרילגנָאשז ןקיזָאד םעד

 :קַארַאכ ַא ןּפַאש ס--ל ויא ,ןײלַא ךיז וצ
 :ָאמ רעונוא ןיא גנוניישרע עשיטסירעט
 ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא .עיזעָאּפ רענרער

 :גנַארד ןוא:םערוטש סעד ןיא סָאַאכ םער

 יָאװער ןוא המחלמ רעד ןָאנ דָאירעּפ

 טפָא ,רעשיטסַאקרַאס רעד ןוא ,עיצול

 .רעשיטסיצילּבוּפ ןיא רעשיטסינָאטעילטס
 .ָארֿפ ןוא רערַאגלואו וליפַא לָאמלײס
 ;טָאּפ ןוא רעדיל ענייו ןופ ןָאס ועשיַאז

 ,ןוָאלק ַא ןופ עסַאמירג יד וױלַּכ ויא ,ןעמ

 - "םודס* וצ גנויִצַאּכ יר ןקירדוצסיוא

 ,טלעוו רעסַאלעגסיױא רענרעדָאמ רער וצ
 ַא יב ענַאעמ טציא רעדעי וויא ס ואוופ

 .לגיּפש ןשלַאפ

 "רהַאק .ע 11922 ,עניר ,"ןקעלפ, ףפ'מו ןיא ,ק

 .288--286 ו'ו ,1922 ,'טלעװירעכיב, ןיא ,ןַאמ

 -- 1875 רייא יט) חשמ ןַאמרעקיל
 :ָאּפ ,ליפמָארּפ ןיא .ּבעג (

 ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 14 ןיִּב עילָאד
 :ַאֹּב ךיז רעטעּפש ,זיױלק ןיא ךָאנרעד

 ךשמ ןיא טָאה רע ואוו ,סעדָא ןיא טצעז
 גנולדנַאהכוּב ַא ןטלַאהעג רָאי 28 ןופ
 עשידיי ַא טצעזעגרעּביא טָאה ,083זט
 רע ןעמעוװ ,יַאטסלָאט ,ל רַאפ הדגא
 ,1904 ַאנַאילַאּפ:ַאיַאנסַאי ןיא טכוזַאּב טָאה
 תונורכז לכיּב ַא שידיי ןיא ןּבעגעגסױרַא
 ןופ דליּב ַא .דירי רעצינילעמרַאיװ ט"א
 "ןעילָאדַאּפ ןיא ןעּבעל ןעשידוי סעד
 שיסור ןיא ןוא (50 ז"ז ,ע"רת ,עשרַאו)
 םפ אֹוקפ רושָארּב ַא ןהּכה השמ ּפ"א
 םסועאחאפט 4328862 61044089 4 ג81סאקהפ
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 תהמחלמ:טלעו יד ןוא גוגמו גוג תדגא--
 1919 .עיגָאלָאטַאכסע רעשידיי רעד טול
 ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא .סעדָא טוָאלרַאּפ
 ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ ואוו ,י"א
 ,"רודה ינּפײ ןרושָארּב יד ,"םויה ראוד?
 .א"א "תודהיה ינּפז

 -- 1880 םורַא) .מ שטיװָאּבײל
 הע זיא ,דנַאלסור ןיא .ּבעג (

 ,עקירפַא:םורד ןײק קעװַא רָאי 20 וצ

 סלַא טקיטפעשַאּב ךיז טָאה רע ואװ
 ַא טימ רעלדעּפ -ספרָאד) "רעלווערטז
 ,רעדיל ןּבירשעג טָאה .(עלעגעוו:טנַאה
 סָאד טלגיּפשעגּפָא טָאה רֶע עכלעוו ןיא
 ןטנַארגימיא עשידיי עמערָא יד ןופ ןּבעל

 +טנופערַאּפ יײז בור סָאד :;עקירפַא ןיא
 טַאלּבוכָאװ רענוָאטּפײק םעד ןיא טכעל

 ,07--1906 ,"טַאקָאװדַא רעשיריא רעדװ
 =וַצ ךיז 1908 .טַאלּבדלָאנ ךוד ןופ ר"א
 .דנַאלסור ןייק טרעקעגקיר

 ,1} ,?עיגָאלָאטנַא. ,ןיסאנ .מ

 --ן8ס1 20/א|) לאינד לּבײל
 :ילַאגיברעמ ,ץיּבמעד ןיא .בעג (

 8 ןוא ןויצ:בכוח ַא ןופ ןוז סלַא ,עיצ

 =טג הוצמ:רּב זיִּב רָאי 4 ןופ .ליּכשמ

 רָאט ןוא ץיּבמעד ןיא רדח ןיא טנרעל

 :עגרעּבירַא זיא עילימַאּפ יד ןיהואוו ,ענ

 -כרוד ,רָאי 8 ןעװעג זיא םיא זַא ,ןרָאפ
 =לּפ רעד ןופ ןסַאלק 2 ךיוא טכַאמעג
 =עגרעּביא טָאה סָאװ ,לושסקלָאפ רעש
 טימ קורדנייא ןרעווש ַא םיא ףיוא טזָאל
 רערעל "ןשטייד{ ַא ייַּב ;טייקדמערפ ריא

 עשידיי טימ "שטייד, ןגיילסיוא טנרעלעג
 שיערּבעה טנרעלעג ךיוא טַאוירּפ ,תויתוא
 :עגנַא 1909 ,ןדנַאטשנגעג ענײמעגלַא ןוא
 רעּבָא ,עיזַאנמיג סַאלק ןט5 ןיא ןעמוק
 =ויצ רַאפ ןסָאלשעגסיוא םורַא רָאי ַא ןיא

 םיאטח עכלעזַא ךָאנ ןוא םזילַאיצָאס ,םזינ
 ןרעטסקע סלַא טרירוטַאמ 1914 טשיע ןוא
 ץנעדורפסירוי ןרידוטש ןבױהעגנָא ןוא
 סע רעּנָא ,טעטיסרעװינוא רעניוו ןיא
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 | ןיא רָאי 2 טנידעג ,ןפרָאװעג ןכיגניא

 --המחלמ ףוס זיּב--רעטילימ ןשיכיירטסע

 --ןליוּפ ,ועלוּפ ןיא םישדח 8 ןופרעד

 יד וצ טרעטנעעגרעד ךיז לגנִיי סלַא ךָאנ

 לײטנָא ןויטקַא ןַא ןעמונעג ,ןזיירק:צ"ּפ

 =טסע יד תעּב טרפב ,ײטרַאר רעד ןיא

 ּפמַאקַא טריפעג ,1910 ןלַאװ עשיכייר

 ןּבירשעג ןיוש רָאי 16 וצ ,םזישידיי רַאפ

 ןוא רעשידיי טימ ןעמונרַאפ ךיז ,רעדיל

 =עגנָא 1914 ,עיגַאלָאליפ רעשיערּבעה

 ווירּב רעגָארּפ יד ןופ דנורג ןפיוא ןּבירש

 ןיא גנולדנַאהּפָא ןַא (יױדנַאל דערפלַא עז)

 ?ערּפ ןופ דנַאטשַאּב:לַאקָאװ רעדע שטייד

 ,"ה"רי אעו ןופ ּבײהנָא ןיא שידיי רעג

 2רַא יד זיא המחלמ רעד תעשּב רעּבָא
 טימ טריטויּבעד ,ןעגנַאגעג ןריולרַאפ טעּב
 הטיש סמיוּבנריּב ןתנ ןגעק לקיטרַא ןַא

 ,1917 ןיו ,"רעטייּברַא ןעשידויז ןיא

 ,עשרַאװ ןיא טצעזַאּב ךיז 1919 ץרעמ

 עלַא ןיא ,ּפ"א ךיוא ,טעּברַאעגטימ ואוו
 ןופ--.גנוטלַאּפש רעד ךָאנ) .ןּבַאגסיוא-צ"ּפ

 רעדז ןַאגרָא םעד טריטקַאדער ,(עקניל יד

 עשיטילָאּפ ןּבירשעג ,"רעפמעק רעגנוי
 :ידיי ןגעװ ,ןעלקיטרַא עשיײטרַאּפ ןוא

 ,רוטַארעטיל ,עיפַארגָאטרָא ,ךַארּפש רעש

 :רערעל ףױא רערעל סלַא טעּברַאעג
 רעד ןופ רַאנימעס=רערעל ןיא ןוא ןסרוק

 .עיצַאזינַאגרָא;לוש רעשידיי רעלַארטנעצ

 :רַאפ 1924 סעצָארּפ:עסערּפ ַא ּבילוצ

 ןיא טכַארּברַאפ םישדח 8 ,ןליֹוּפ טזָאל
 רע ואוו ,י"א ןייק קעװַא ןַאד ,ןילרעּב

 ןוא ןשִיערּבעה םעד ןיא רָאטקערָאק זיא
 קידנריפ ,"רבד, טַאלּבגָאט ןשיטסיערבעה

 ,י"א ןיא שידיי רַאפ ּפמַאק ַא קיטייצכיײלג

 ןיאא ט"א גנולמַאז עניילק ַא ןּבעגעגסױרַא
 ןייא ןופ רעדיל -- ןײשנעּפמָאל םענירג

 ,(1922 ,עשרַאװ ,"םערוטח ג"פ) ײדָאירעּפ
 טְקַא ןטשרע םעד טצעזעגרעּביא טָאה

 רעשיטַאמַארד סַאקצינּפָאנָאק עירַאמ ןופ

 =םיוו ןוא "ףיויס ןוא סועטעמָארּפ/ עמעָאּפ

 11 .ּב ןָאקיסקעל

 1944 רענבייל --- לּבייל

 ידי ג"פ) "לאיגדײ ןעמַארד סיקסנַאיּפ
 "רעטכיר ידח ן'א (1921 ,עשרַאװ ,?טייצ
 ,(1922 ,עשרַאװ ,,"םייהרעטעּברַאװ ג"פ)
 רַאפ שוח םענייפ ןייז ןויװעגסױרַא ואוו
 =ָאליפ ענייז ןופ ,ךַארּפש רעשידיי רעד

 ןייז :ןענָאמרעד וצ זיא ןטעּברַא עשיגָאל
 "טקעלַאידרוא רעשידיי ?חרזמש לקיטרַא
 =רָאי ןט3 םוצ ,"ןּבעל רעזנואז ה"מז ןיא)
 ,(1921 ,עשרַאװ ,וװָאכָארָאּב ,ּב ןופ טייצ
 ויא לָאמַא זַא ,ןזייוופיוא טווּורּפ רע ואוו
 ןעוועג ןדיי עלַא ןופ ךַארּפש עשידיי יד
 =רעד ןוא טקעלַאיד ןשילױּפ םוצ ןכילגעג
 טלקיװטנַא טשרע ןופרעד ךיז טָאה ךָאנ
 וצ םיאולימ ענייז ;שידיי עשיווטיל סָאד
 ?שיריי רעדנעלרוקא טעּברַא סכיירנייוו ,מ

 ,("ךוּב:ױדנַאלא ןיא)
 רעשידײי רעד ןופ קיטַאמַארג} ,ןעזײר .ז

 רעד וצ טקעיָארּפ ןַײז ןגעוו) 160 'ז ,| "ךַארּפש

 *נײװ .מ ;(עיפַארגָאטרָא רעשידײ ןופ םרָאפער

 ,53--51 ו"ז ,"ןעלפַאטש, ךייר

 28/וא) (ןמלז-רואינש) ,שז רענּבײל
 ,עשטנַאּפ ןיא ,ּבעג ( - --3
 :עועגנָא ןַא ,רעטָאפ ןייז ואוו ,עינעמור
 ,ליּבשמ ַא דיי ַא ן'א סָאּבעלַאּב רענע
  ןיא טנרעלעג טָאה .טחוש ןעוועג זיא
 ךיז .עיזַאנמיג ןוא לושסקלָאפ ,רדח
 טָאה ,ריטַארעטיל טימ טריסערעטניארַאפ
 ןטעּברַאוצטימ ןּביױהעגנָא רָאי 18 וצ רע
 רעד ןיא ,עסערּפ רעשינעמור רעד ןיא
 ,פ ןופ ר"א 266814 1066 רעטשערַאקוּב
 ?קיטרַא עלעניגירָא ץוחַא ואוו - ,יַאשָאמ

 ןעגנוצעזרעּביא טכעלטנפערַאפ ךיוא ןעל
 :עדנעמ ,ץרּפ רעקיסַאלק עשידיי יד ןופ |

 שידיי וצ גנורעטנעענרעד ןייז) ע"ש ,על
 העּפשה רעד ןעקנַאדרַאפ וצ רע טָאה
 ןייק ןעמוקעג 1903 .(חקור רזעילא ןופ
 םעד ןיא טרידוטש רָאי ייווצ ,עקירעמַא
 ,ריעלקעל ןיא "שודעלַאק לעירטסודניאװ
 :עמַא ןיא טייקיטעט עשיטסילַאנרושז ס--ל
 םעדז טימ ןדנוּברַאפ טּפיוהרעד זיא עקיר

)0( 
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 :ַאּב ךיז ,ָאגאקיש ןיא "רעירוק ןעשידיא
 עשידיי ערעדנַא עקינייא ןיא ךיוא טקיליײיט

 ?טָאלַאז .ל טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןעגנוטייצ
 סָאד טריטקַאדער רמרמ .ק ןוא ףָאק
 רעשידי רעד/ טַאלּבנכָאװ רעגַאקיש
 :יא/ ןיא ןירַא רעדיוו 1918 ,"דרָאקער
 2ער:סיינ סלַא טשרעוצ ,"רעירוק ןעשיד

 פלידע-גנישזדנענעמק סלַא ןַאד ,רָאטקַאד
 :קיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ןבירשעג ,'רָאט
 :לעועג ןשידיי ןופ ןענַאטעילעפ ןוא ןעל
 ןיא ןּבעל ןשיטילָאּפ ןוא ןכעלטּפַאש
 2רואינש ,בוד ןּב פ"א ךיוא ,עקירעמַא
 1926 רַאורּבעפ ןיא -- .ר-- ןוא ןמלז
 רעד ןרָאװעג טרעייפעג ָאגַאקיש ןיא זיא
 ?ילַאנרושז ןייז ןופ ייליּבוי רעקירעיֿכ
 ,טיקיטעט רעשיטס

 'סקלָאֿפ ןוא טסילַאניושז -- .ל2 ,ק"רשּת

 28/|} ןופ "טאלּבעגַאט ןעשידײ; ןיא "שנעמ

6, 

 ( --1882) עקשטעּבײל
 ,בעג ןַאמרע ּב ,מ ןופ םינָאדװעסּפ
 ,עטיל רענװָאק ןופ עלעטעטשניילק ַא ןיא
 ךָאנרעד ,ּת"ּת ןיא טנרעלעג רָאי 12 זיּב
 ןיא ןײרַא 18 וצ ,רעילָאטס ַא ןרָאװעג
 2עג ,גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי רעד
 2עג לָאמ ךס ַא ,"דנוּבח ןיא קיטעט ןעוו
 2עטַאק ןוא עשרַאװ ןיא טריטסערַא ןעוו
 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,וװָאלסַאניר
 "ךביירפח ןיא ,?גנוטייצסקלַאפא רענליוו
 ט"א ןעלקיטרַא יײר ַא טכעלטנפערַאפ
 ןּביוהעגנָא ךיז 1908 ,"ןעגַארפ=סטײּברַאװ
 ײב ךַאפ:ײרעילָאטס ןיא ןריזילַאיצעּפס
 "טעּברא ךרוד ףליהק טפַאשלעזעג רעד
 רעריפקרעוו ןרָאװעג 1911 ,ענליוװ ןיא
 רעד ןיא ןטַאטשרַאװ?ײרעילָאטס יד ןופ
 ?עג 1912 .,לוש:רעקרעװטנַאה רענליוו
 ףיז ןילרעּב ןיק א"קי רעד ןופ טקיש
 :ײרעילָאטס רעד ןיא ןעמוקלופרַאפ וצ
 ?קורטסניא סלַא טמיטשַאּב 1914 ,טסנוק
 רעד ןיא ןענעכייצ רַאפ ןסרוק ןופ רָאט

 ,ענליו ןיא ?טעּברַא ךרוד ףליהח .זעג
 ןיק ןסרוק יד טימ טריוקַאװע 1915 .

 עיצולָאװער-ץרעמ רעד ךָאנ .סעדָא
 2ײטַאּב ךיז ,"דנֹוּבז ןופ ק"צ ןיא ןיײרַא
 ;נעמַאזוצ ןוא ןצנערעפנָאק יד ןיא טקיל
 יד ןיא ךיוא ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןרָאפ
 ןיא 1917) ןרָאפנעמַאזוצ עלענָאיסעּפָארּפ
 רעד ןופ . ןַאמטָאר ןעוועג ,(עװקסָאמ
 :לוש רעד ןופ דילגטימ ,הליהק רעסעדָא
 רעשידנוּב רעד ןופ טַאטוּפעד ,עיסימָאק
 :ַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ףיוא עיצקַארפ
 ?טימ ,1918 וועיק ןיא גנולמַאזרַאפ רעל
 עשיסור ןוא עשידיי יד ןיא טעּברַאעג
 ןופ טעטימָאק רעסעדָא ןופ ןּבַאגסױא
 0460488 רעטעלּבנכָאװ יד יו ,"דנוּבח
 טנאטטסתסתפגעא 2260204  110202סװ81עא)
 "א 3 לטעצי ,"קָאלג רעד ,(1ג04 0

 רעשידנוּב רע:ּב"טּפ רעד ןיא ךיוא ,א"א
 :וקעגקירוצ 1922 ,?עמיטש:רעטיײברַאװ
 עשרַאװ ןיא טעדנירגעג ,ןליוּפ ןייק ןעמ
 ײרעילָאטס רַאפ טַאטשרַאװרעטסומ םעד
 טכעלטנפערַאפ ,"טרָאז .זעג רעד  ייּב
 :טפַאשלעזעג-שיטילַאּפ רעּביא ןעלקיטרַא
 ךיוא ,ןגָארפ עלענָאיסעּפָארּפ ןוא עכעל
 :רעטעּברַא רעשידי רעד ןופ תונורכז
 ײקנַאדעג רעזנוא, רענליוו ן'א גנוגעווַאּב
 רעװװעשרַאװ ,קַאװטיל .א ןופ ר'א
 ?רָאי 25װ ּב"מו ןיא ,"גגוטייצסקלָאפז
 *רַא עשידיי יד ןופ עסכישעג רעד ֹוצ)

 ?רַאװ ןיא ,(עטיל ןיא סעשזריּב?רעטעּג
 ןיא ,?טלעוו ידח ג"פ ןופ "חול:רעטעּב
 :ליװ) "טיײּברַא;רעלשיט יד :םרָאפכוּב
 ךוּב-ךַאפ יינ ַא די=בתּכ ןיא ;(1914 ,ענ)

 ,יירעילָאטס ןגעוו

 -- 1888) ,ה קיווייל
 ,בעג ןרעּפלַאה קיווייל ןופ סיּפ
 רעטָאפ ןייז ,ּבוג רעקסנימ ,ןעמוהיא ןיא
 ,רעל טגעלפ סָאװ ,רערעלַא ןעוועג זיא
 ,שיריי ןענעײל ןוא ןּביירש ךעלדיימ ןענ

 שעג רָאי 9 ויּב ,ןירעקעּב ַא -חעטומ יד
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 ןיא ןרָאפעגקעװַא ןַאד ,רדח ןיא טנרעל
 ןוא הבישי רעד ןיא עניערעּב לטעטש

 הדמתה טימ ואוו ,קסנימ ןייק טרָאד ןופ
 ?רעטָאטש רעד ןיא ,הבישי ןיא טגרעלעג
 ךיז ,"זיולק .רעש
 ַא רַאפ טײױגעג
 רָאי 16 וצ ,בד
 וצ ןּביױהעגנָא

 זיערּבעה ןענעײל
 :עג ,ךעלכיּב עש
 טא ןַא ןרָאוד

 שייֵל רַאפ ,"סרוק

 סוֿפֲאמ ןענע

 ןופ ןרָאװעג ןסָאלשעגסױא "ןויצ תבהא;?
 רעד ןיא ןייחַא רע זיא ןַאד .הביׂשי ועד
 גנוגעװַאּב רערענָאיצולָאװער ףעשידיי
 ךָאנ ."דנוּב, ןיא טעּברַאעג רָאי ייווצ ןוא
 ןּבײרש וצ ןּבױהעגנָא ריחּביהבישי סלַא
 ןיא טשרע .ל טָאה ,םיריש עשיערּבעה
 גנוגעװַאב:רעטעּברַא רעד ןופ ןזיירק יד
 =ַארעטיל רעשיריי רער סימ טנעקַאב ךיז

 ענײז ןרעהעג טײצ רענעי וצ ןוא רוס
 רע ויא 1900 .שידיײ ןיא רעדיל עטשרע

 םוצ ןרעהעג רַאּפ ןרָאװעג טּפשמרַאפי
 עכלעוו ,עגרָאטַאק רָאי 4 ףיוא "דנוּבל
 רעװקסָאמ רעד ןיא ןעמוקעגּפָא ןיא רע
 טקורדעג טרָאד ןופ ,ייקריטוּבח עמרוט
 ,"טסײג:טיצע ןיא רעדיל עטשרע ענייז

 :ַאק ןימרעט םעד ןעמוקעגּפָא ,1907 ,י"ג
 ןרָאװעג טקישרַאּפ 1912 רע זיא ,עגרָאש
 ,ריּביס ןייק גנַאל ןּבעל ןצנַאג ןייז ףיוא
 לפרעד ַא ןיא טכַארּברַאפ טייצ רָאי ַא ואוו
 טָאה טרָאד ןופ ,ּבג רעקסטוקריא ןופ
 ש ,יקס--נַא .ש ֹוצ רעריל טקישעג רע
 רוי רעדע ןֹופ רָאטקַאדער םעד ,רעגינ
 ,עג טינ ןענייז יז רעּבָא ,"טלעוו רעש
 :טנַא רע זיא 1913 ףוס ,ןרָאװעג טקורד
 ןעמוקעגנָא זיא ןוא גנוקישרַאפ ןופ ןפָאל
 ךיוא ,גנַאלנױָאי טָאה רע ואוו ,י"נ ןייק
 טמירַאּב ןעוועג ןיוש ןיא רע יו םעדכָאנ
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 רעשיזיפ טימ ןעמוונרַאפ ךיז ,רעטכיד סלַא

 :רעמיצ ןוא רעּפעלקנטעּפַאט סלַא טעּברַא
 ינעענרעד ךיז רע סָאה י'נ ןיא ,ועלָאמ
 *עג ןוא "עגנויא עּפורג רעד וצ טרעט
 ערעייז ןיא לײטנָא ןטנעָאנ ַא רעיײז ןעמונ
 טסיאז ,"ןעּבעל ןוא רוטַארעטיל; יו ,ּב"מז
 .ַא"א "ןעטפירש , ,"לעזגיא רעד; ,"ײװדָארּב
 ןיא ןּבירשעג ךיוא רע טָאה רעדיל ךסַא
 ,יטייצ, ,"גָאט; ,"סטרעװרַאפ, ,יי ש .א פז

 רעדיל רעריביס לקיצ ןייז ."טפנוקוצז

 רעטכיד ןגני םעד ףיוא ןגיוצעג טָאה
 עשידיי יד ןופ טייקמַאזקרטמפיוא יד ךיוא

 ןיא דנַאלסור ןיא ןוירק עשירַארעטיל
 ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעּביא ןעניו יז
 ַא"א "ןעניגַאּב, ב"מו ,"רעקעווש רעקסנימ

 .ײל ה ןופ רעדעילג ט"א ךוב טשרע ןייז |

 {190 ז"ו ,1919 .ײנ ,"לעזניא, ג"פ) "קיוו

 .ל ןופ עיצַאטיּפער יו טקיטסעפַאּכ טָאה
 .ײטשרָאפ עטסערג יר ןופ םענייא סלַא

 .עזעָאּפ רעשידײ רעגני רעד ןופ רע
 ,סױרַא טָאה סערעטניא ןרעסערג ַא ךָאנ

 ַא--"םלוג רעד; ךוּב סייווצ ןייו ןפורעג

 ןיא ,רעדליב 8 ןיא עמעָאּפ עשיטַאמַארד
 ןופ עדנעגעל חער ףוא טיוּבעג ,ןורעפ
 ג'ס) םלוג ןיז ןוא ל"רהמ רעגָארּפ
 -ַאֹּבַא ;250 ז"ו ,1921 ,"ַאקירעמַא?

 .לוקע ג"פ-- ןליוּפ רַאפ עּבַאגסױא ערעדגוז

 לָאמ עקינייא רעטעּפש ,1922 ,"עגיל:ר'ט
 ןַא ,(ג"פ:ןיקצעלק .ּב ןופ טקורדעגרעּביא
 ךיוא טָאה גלָאפרע ןכעלנייוועגרעסיוא
 :ַאמשח ט"א עמַארד עטשרע ןייז טַאהעג
 :עגפיױא 1922 ּבײהנַא זיא סָאװ ,"סעט
 רעטַאעט:טסנוק ןשידיי ןיא ןרָאװעג טריפ
 :רעד זיא ןוא י"נ ןיא ץיַאװש סירָאמ ןופ
 ידי רעד ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג ךָאנ
 טכעלטנפערַאפ) עּפָאריײא ןיא עניּב רעש
 טניז ,(1922 רעטניװ ,"סטרעװרָאּפח ןיא
 רעשידי רעד ןיא םש ןייז זיא ןַאד
 ןעוו ןוא ,ןסקַאװעג רעמ ץלַא רוטַארעטיל
 רעּביא העיסנַא טכַאמעג 153 טָאה רע
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 יד ןיא ייס ,םיטעמוא רע זיא ,עּפָארײא
 ,ןילרעּב ,זירַאּפ ןופ סעינָאלַאק עשידיי
 ,ןלױּפ ןופ טעטש ערעסערג עלַא ןיא ייס
 ,דנַאּברַאפנטַאר ןצנַאג םעד רעּביא ייס
 רעטסערג רעד טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא
 :ערּפ רעד ןיא קידנפורסורַא ,גנונעקרענָא
 ןּבעל ןייז רעּביא רוטַארעטיל עצנַאגַא עס
 טרעקעגקירוצ ךיז 1926 ּבײהנָא .ןפַאש ןוא
 רעקידנעטש סלַא טָאה רע ואוו ,י"נ ןייק
 :רַאפ "טייהיירפ? רעד ןופ רעטעּברַאטימ
 ענייז ןופ ןעלקיטרַא עירעס ַא טכעלנפע
 ןיא -- .דנַאלסור רעּביא ןקורדנייאעזייר
 .ל זיא רוטַארעטיל רעשידײ רעיינ רעד
 -ַאֹּב יד ןופ ענייא ,רוגיפ עלַארטנעצ ַא
 . ןייז ןופ גנוקריוו רעד טול --עטסדנטייד
 ריא טימ טייקכעלנעזרעּפ רעשירעטכיד
 :טּפַאשנדיײל ריא טימ ,טייקטסנרע רעפיט
 :רַאפ ןוא גנוּבייהרעד וצ ןּבערטש ןכעל
 ןופ ליפעג ןטרעטיילעג םעד טימ ,גנופיט
 רעזנוא ןופ טכיזעגנָא ןיא ןייּפ ןוא רעצ
 ןפיט סרעדנוזַאּב ַא טימ ,לרוג ןשיגַארט
 ןופ םעלּבָארּפ רעד רַאפ סערעטניא
 רעקידנענערּב ַא טימ ,ןדייל ןכעלשטנעמ
 -ַאּב ןוא גנוזײלרעד ךָאנ טפַאשקנעּב
 ,דָאירעּפ ןטשרע ןופ רעדיל ענייז ,גנּויירפ
 רעיײז ןיא קיטרַאנגיא ױזַא ןענייז סָאװ
 :סקורדנייא ױזַא ןוא םזיריל ןקיטכירפיוא
 :ץנָאיזיװ ןוא קילָאבמיס רעײז ןיא לופ
 ןיא טרירטנעצנָאק ןוא ךַאפנייא ,טייקשיר
 ןיא קינעטניא וצ טפָא םגה ,קורדסיוא
 סֹּבַא וצ ךיוא לָאמלײט ןוא םרָאפ רעד
 ?ערג ַא ןופ טעקַאנ ךָאנ ןענייז--,טקַארט
 ?ניה ןכעלמיטסקלַאפ ןוא ןלַאיצָאס ןרעס
 יד קורדסיוא םוצ ןעגנערּב ,דנורגרעט
 ,לרוג ןכעלנעזרעּפ ַא ןופ ןעגנוּבעלרעּביא
 סָאװ ,המשנ רעלעקנוט ַאװ ןופ ןדייל יד
 :רָאלק רעטסקינייװעניא ןַא רַאפ טּפמעק
 רעדיל ס -ל ןופ גנומיטשדנורג יד ...טייק
 :ײלג עשימטיר עכעלגעמ עלַא ךרוד זיא
 -געענרעד וצ זנוא ןווּורּפ ןוא ןשינעכ
 ,ליפעגסנבעל ןשיטסידוּב ַא וצ ןרעט
 רַאּפ הסיפּת עקיּביײא ןַא ןיא ןּבעל סָאד
 .יעיזוליא ַא רָאנ זיא ץלַא ,המשנ רעד
 ןיא ,ךיז טכַאד ,טייקטמולחרַאּפ ןייז
 ,טײקטמולחרַאפ ענעריוּבעג יד טשינ
 סָאװ ,רענייז בצמ רעלַאער ירעד רָאנ
 ַא ךרוד למיה םעד ןעז וצ םיא טגניווצ
 ,."לטלעּפש ַא ךרוד ןּבעל סָאד ,רעטסנעפ

 קיװייל

 לי
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 ערעטעּפש ענייז ןיפ .(תובשחמ-לעּב)
 עכלעוו ןופ ,רעדיל עשיריל ץוחַא ,קיעוו
 ךיאװ ןעלקיצ יד סיוא ךיז ןענעכייצ סע
 ךופ רעדילא יד ןוא "דנַאל סמענייק
 ןקרַאטש סרעדנוזַאּב ַא ןּבָאה ."םוקמוא
 רעד ןעמעָאּפ-םָארגָאּפ יד טכַאמעג םשור
 ן'א ןײרַא ןעייג) "לַאטש יד? ןוא "ףלָאװ
 ןיאי ט"א ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ךוּב םעד
 !עגיל= ףוטלוק* ג"פ ,ײזנַאל סמענייק
 עטסערג ןייז .(184 ז"ז ,1923 ,עשרַאװ
 ןייז עלייוורעד רעּבָא טּבײלּב גנוכיירגרעד
 ןאוװ ,"םלוג רעד" עמעָאּפ עשיטַאמַארד
 עקרַאטש עלַא טלוּב ךיז ןקעלּפטנַא סע
 .=רַאפ רעסיורג :טנעלַאט ןייז ןופ ןטייז
 טּפַאזעגנָא ,גנגנירדנײרַא עפיט ,םענ
 סָאד םגה ,סעיזיו ןוא ןלָאּבמיס טימ
 ס --ל ןופ יירפ טינ ךיוא זיא קרעװ
 =קַארטסּבַא ליפ וצ ןופ -- ןטייז עכַאװש
 בָצ לָאמעלַא טינ ןענייז עכלעוו ,סעיצ
 ּוצרעד .טולּב ןוא שיילפ ןיא טדיילקעג
 טימ ןדָאלעגנָא ליפוצ קרעװ סָאד זיא
 יד לָאמלײט טרעטש'ס סָאװ  ,טלַאהניא
 טימ וליִפַא רעּבָא .טײקצנַאג עשינַאמרַאה
 נָאמ סָאד "םלוג רעד; זיא תונורסח יד
 יעיֹזעֲאֹּפ רעזנוא ןופ קרעו עטסלַאטנעמ
 עטכַא-טרַאפ עטשרע יד זיא םלוג ס--לײ
 ןציזַאּב רימ סָאװ ,עירעטסימ עשידיי
 זיא יז .רוטַארעטיל רעקיטנייה רעד ןיא

 טימ ,ןּבולג ןוװיַאנ ַאזַא טימ טּפַאזעגכרוד

 ַאזַא טימ ,םזיטַאנַאפ ןקידנענערּב  ַאזַא
 עּביַפ ַאזַא טימ ,טפולנלייה רעקידנקיטש
 רימ סָאװ ,הרּכה רעשיטסימ רעשיר
 טּבעלרעד טינ רעהַאזיּב ךָאנ סָאד ןכָאה
 עקיזָאד יד ,רעלעטשטפירש ןשידיי א יב
 =נוא ּפֶא ךיוא רעּבָא טלגיּפש עירעטסימ
 .עריא טפרַאװ סָאװ ,טייצ עקיטציא רעז
 יטנייה רעד ןופ ייס סנטָאש עקיטולּב
 עקיטכענ יד ןופ יװ ,עיצולָאװער רעק
 םעד ףיוא .(תובשחמ:לעצ) "ןעמָארגָאּפ
 ,קערש ןשידיי ןוא ורמוא ןשידיי ןופ ןָאפ
 םיעגושמ סיוא ןכקַאװ סע ןכלעוו ףיוא

 =רַאפ "םלוג* ןיא .ל טָאה ,םיחישמ ןוא

 יֿבָארּפ עפיט יײר עצנַאג ַא טרעּפרעק

 (א רעפעש ןופ םעלּבָארּפ יד ,ןעמעל

 יד ,עסַאמ ןוא רעריפ- ןופ ,גנופאש
 רד ,ןשטנעמ ןיא טײקיטלַאטשעגײװצ

 ךײלַא .ל יװ ,םירוסי ךרוד גנוזיילרעד

 .עמעָאּפ רעשיטַאמַארד ןייז ןיא זיא ,טגָאז
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 רעד רָאנ ,ל"רהמ רעד טינ קיטכיוװ
 ,קיטכיו זיא רענעּפַאשַאּב רעדײ .םלוג
 ןייז טימ םלוג רעד .רעפעשַאּב רעד טינ
 טימ ןוא טײקשירַאטנוּב רענעפלָאהַאּבמוא
 טנוּב ןײז ;טײקשירענָאיצולָאװער ןייז
 ."ויטָאמטּפױה רעד זיא טלעו רעד ןגעק
 עכלעוו ,גנוזיילסיוא ןופ םעלּבָארּפ רעד וצ
 :עג יד ןיא טרעּפרעקרַאפ "םלוגח ןיא זיא
 ןַאמ רעד) םיחישמ יירד יד ןופ ןטלַאטש
 רעד ,רערעדנַאװ רעגנוי רעד ,ץיירק ןטימ
 טרעקעגמוא ךיז רעטעּפש .ל טָאה ,(םלוג
 "ו"לע קרעװ ןטקידנערַאפ טינ ןייז ןיא
 לַאנרושז ןיא טכעלטנפערַאפ ןטנעמגַארפ)
 ןַא ךיוא טמענרַאפ .ל--.("רעטַאעט שידייק
 רע .גרוטַאמַארד סלַא טרָא סענעעזעגנָא
 עשיטסילַאער עשידיי יד טיינַאּב טָאה
 ,ןטלַאטשעג עשיטסילַאער יד ןוא ,עמַארד
 ,ןעמַארד ענייז ןיא סױרַא טריפ רע סָאװ
 רעקיזָאד רעד ןלָאּבמיס וצ ןּבױהרעד
 ויא םוילָאּבמיס רעטּכעװעגנײרַא ןייפ
 עמַארד רעטשרע ס-ל ןיא ןַאהרַאפ ןיוש
 ;ונעג ויא ףָאטש סלַא ואו ,"סעטַאמש;
 ימיא עשידיי יד ןופ ןּבעל סָאד ןעמ
 זיא רעטלוּב ךָאנ .עקירעמַא ןיא ןטנַארג
 :ײװַצ ןייז ןיא םזילַאּבמיס רעקיזָאד רעד
 עמערָא ידח ט"א עמַארד רעקיטקַאריפ רעט
 טריפעגפיוא "רעלטעבי ט"א) "הכולמ
 ,רעטַאעט:טסנוק סצרַאװש סירָאמ ןיא
 םעד ךרוד ואװ ,(1923 רעגמעוַאנ
 הביבס:רעלטעּב רעגנע רעד ןֹופ רעיילש
 רעכעלשטנעמ ןײמעגלַא ןַא ךרוד טכייל
 ןוא ןּבעל עשירעלטעּב סָאד ;טלַאהניא
 :ָצג ןענייז סָאװ ,ןטלַאטשעגײרעלטעּב יד
 :מיס ,שיטסַאלּפ ןוא רָאלק ױזַא טנכייצ
 ץרעטיירּב ַא ךס ַא ךיז טימ ןריזילָאּב
 ,טפַאשלעזעג עקיטנייה עצנַאג יד--טלעוו
 עריא עלַא טימ "הכולמ עמערָאא יד טָא
 ןופ---.רעּבָאהטכַאמ ןוא רעוט ןוא רעריפ
 "שרעדנַאא זיא ןעמַארד ערעדנַא ענייז
 סירָאמ ןופ ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא
 :טנפערַאפ ןיא "טָארקנַאּבז ןוא ץרַאװש
 ,ל -- .ע111 "ןטפירשא ּב"מז ןיא טכעל
 רעקיטירק סלַא טנכייצעגסיוא ךיוא זיא
 2עטיל רעשידיי רעּביא ןעייסע ענייז ןוא
 יד רעּביא ןעלקיטרַא ענייז ,רוטַארעט
 ,רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןעמעלּבָארּפ
 ןזייוו ,עּפָארײא:חרזמ ןוא עקירעמַא ןיא
 ,ליטס ןקיטרַאנגײא םעד סױרַא ךיוא
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 עגנערטש ןוא גניפיטרַאפ עסיורג יד
 ןקיזָאד םעד ,.ל ןופ טיײקטרירטנעצנַאק
 רענרעדָאמ רעד ןופ רעטקַארַאכ ןסיורג
 ןופ עּבַאגסױא ןַא .רוטַארעטיל רעשידיי
 "קיװײל .ה ןופ קרעװ ענעּבילקעג; יד
 ?צעלק .ּב ג"פ רעד ןעמונעגרעטנוא טָאה
 יו טלַאהטנַא 1 .ּב רעד עכלעוו ןופ ,ןיק
 "סָאלש ןרעטניהי ט"א רעדיל גנולמַאז
 ענייז ןופ ײר א .(192 ז"ז ,1925)
 *עג טצעזעגרעּביא ךיוא ןענייז רעדיל
 "םלוג רעד; .ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ןרָאװ
 גנוצעזרעּביא רעשיערּבעה רעד ןיא זיא
 :טּפױה יד ןופ ענייא יּפסּכ ןסיוועג ַא ןופ
 :ָאמ רעד ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןסעיפ
 "םלוג, ןופ ןטנעמגַארפ - ."המיּבה, רעווקס
 -יוּפ ןיא ןרָאװעג טקורדעג ךיוא ןעגײז
 םעד ןיא) ןַאמעזָאו .ד ןופ .זרעּביא ,שיל
 טַאלּבגָאט ןשידײ:שילױּפ רעװעקַארק
 ,(טסוגװַא ,1925 אסשצ 1221682.8

 235---255  ו"ז ,"אקירעמא גנוי, ,גרעבנייטש חנ
 :פירש , ב"מז ןיא ,'םולח ןיא יװ, ,-עגינ ,ש
 ,דרעװש ןטימ סינ, ,ץּכ השמ ;26--3 זו ,ׁש ,"ןעט
 ,1921 22/} ןופ ".ש .ַא .פ, ןיא ,"טסײג ןטימ רָאנ
 ,ןינַאכ .ז ;ןׁש 'ה ,'קיטירק, ןיא ,שטיװַאר ךלמ
 .ל .א ;1921 ,"גָאט  רעגליװ ןיא ,"תותוּכ יוװצ
 -- 21/א ,"ןכערּפשעג עשירַארעטיל , ,שטיװָאבוקַאי
 ,'רעדעפ, ןיא ,יקצול .א ן'טנײה, ןא ,ןאא
 "ניו .ז ;111 ,1924 ,!ס ,דראּבָארג .ב ;1 ,0
 ;1 ,1926 ,'םוקפיוא , ,10 ; (111י ,1925 ,12 ,רעּפ
 ,"ארוקה ןיע, ןיא ,'לאוגה לע , ,ןילטייצ ןרהא
 ןופ ,'סטרעװרָאפ, ןיא עיפַארגָאיב ס--ל {1 'ה
 *עװַאב רעזנוא , ןיא ,תובשחמ:לעב ;{1922 10 1
 -נעטײק , ,רעדנעלסױא ,נ ;18--15 ,1922 ,"גנוג
 ,קאװטיל .א ; / ,1924 ,"טפנוקוצ , ןיא ,"גנַאלקעג
 ;?1--1ש ,1922 "טלעוװ-:רעכיב , ןיא ,"םלוג , ס---ל,
 ;152 ,146 ,1925 ,"גנוטייצסקלָאפ רעזנוא , ןיא 4
 ,"דנאל סמענײק ןיא העש ַא , ,קינלארָאק .א ר"ר
 ןיא ,שיקראמ ץרּפ {1923 2/8ןַז ןופ ,"גָאט, ןיא
 יא 114 10 ,סעלעיעל .א ;123 ,'רעטעלּב ,טיל,
 1925 ,"ןבעל עײנ סָאד , רעקָאטסילַאיב ןיא ,קרַאמ
 136 ,1925 ,"גָאט רענליװ  ןיא ,ןעוײר . 3
 ,1925 "טַאלּבגָאט רענילבול  ןיא טקורדעגרעביא)
 טכיל ןיא "םלוג , סקיװיײל , ,ןָאסנַאטַאנ .װ ;(6
 --- ?עיפָאסָאליפ רעלאיצָאס ןוא רעכעלטכישעג ןופ
 ;36 ,'רעטעלּב ,טיל , ןיא ,ךוב ַא ןופ טנעמגַארפ
 ,"רוטלוק , ןיא ,"רעסַאװ ןּפָארט ַא ןיא ןיז ַא ,4
 ןיא ,ןיקלע .מ {} /111--011ׂ ,1925 ,עגאק ש
 ;! ,ןַאּפש ןיא , ןיא ,ןישאכ .א 111 ,"טילַאעט,
 ןרהא ;1926 ,,המיבה  רעטַאעט רעװקסָאמ ,ב"מז
 .ש ג"פ ,"רעזיילרעד:טלעוו סלַא םלוג , ,ןַאמרעקעב
 "לעקניפ ָאעל }32 ז"ז ,1926 ,עשרַאװ ,ּברַאפדלָאג
 ,"םלוג  סקיװײל ןופ תורוש יד ןשיװצ , ןייטש
 ױזַא יװ, ,רַאילָאמס .ב ;27 ז"ז ,1925 ,עשראוו
 1924 ,י"נ ,'םלוג, ןײז וצ ןעמוקעג זיא קיוויײל
 ;(21 ,"רעטעלּב עשירארעטיל , ןיא טקורדעגרעּביא)
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 --1883) ,י .א שטיװָארעזיײל

 טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז (
 ןיא קיטײצכײלג ןּבױהעגנָא רע טָאה

 ,"גַאט6 ןיא -- שידיי ןיא ןוא שיערגעה

 ?עּפש ,1904 ב"טּפ
 / =עג רע זיא רעט
 ?ידנעטש ַא ןעוו
 ?עּברַאטימ רעק
 רעד ןיא רעט
 "טייצו רענליוו
 שר; רעגיר ,6

 ,"עמיטש רעשיד

 .?עשרַאו ,0
 ,"טגײהװ ןוא 'ןעּבעל רעזנואפ רעװ

 ךיז ,1917 ,"טַאלּבגָאט רעדַארגָארטעּפח

 עשידיי ערעדנַא ןיא טקילײטַאּב ךיוא

 סָאדח ,?גנוטײצנַאמָאר? יוו ,ןּבַאגסיוא

 עשיטסיצילּבוּפ ןּבירשעג ,"קלָאפ עשידוי

 ,ןענָאטעילעּפ ,ןעלקיטרַא עשיטירק ןוא

 יָאנ ַא ןעמונעג ,רעדיל ,ןעגנולייצרעד

 רעשיערּבעה רעד ןיא ךיוא לײטנָא ןטנע
 ןיא רעכיבנרעל ייר ַא ץֹוחַא .עסערּפ

 ,א"א "םיליחתמל ארמגח יװ ,שיערלעה

 געוו רעד : םרָאּפכוּב ןיא טכעלטנפערַאפ

 :ָאקע*שיטילָאּפ -- "קילג ןעגיּבייא םוצ

 סינגיא רַאסַאל פ"א דויטע רעשימָאנ

 ;(1905 ,עשרַאװ ,"עלַא רַאפ רעכיבא ג"פ)

 ג"פ) עדַאלַאּב -- "הנותח עשיפלעוו ידח

 עירעס א ;(29 ז'ז ,1913 .,"הידוהיפ

 :"לַאװק ןעטלַא ם'גופ, ט"א תוישעמסקלָאפ

 :םישעג עכילרעדנואוו ַא -- רצוא רעדז

 השעמ ַא-- ןעגידעּבעל ַא ךָאנ שידקח ,"עט

 השעמ ַא - רעגידניז רעד? ,"אלפנ

 ,19--1918 ,ּב"טּפ ,"םייחק ג"פ) "ארונ

 :נעמַאזוצ ךיוא טָאה .(30 + 56 + 48 "יז

 ןטשרע סעד ַא"א ץערג ךָאנ טלעטשעג

 רַאפ "עטכישעג רעשידוי רעדמ ןופ דנַאּב

 *רַאפ 1920 םורַא -- .ןימיש .ּב ג"פ םעד

 טײצ עסיװעג ַא ,דנַאלסורנטַאר טזָאל

 רעטעּברַאטימ סלַא ענװַאק ןיא טּבעלעג

 יא

 ונָל -- ןײל -- שטיװָארעזײל
 צ

 ,רעװײיּבַא ,רַאזַאל
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 עטצעל יד ,"עמיטש רעשידיא רעד, ןופ

 ןופ רעטעּברַאטימ ,וירַאּפ ןיא ןרָאי

 :סערָאק טּבירש רע ואוו ,"סטרעוװרָאּפ

 ,עטיל ןֹופ ךעלדליב ןוא ןצנעדנָאּפ
 רָאדיזיא ּפ"א ךיירקנַארפ ןוא דנַאלשטײד

 י .א ,ןַאמרעזַאלג .י
 .א| ,1924 "טפנוקוצא ןיא .שטיװָאלרעּב

 .השעמ ַא--לרעדיינש רעד. :טכעלטנפערַאפ

 ךַא ןופ ןעמונעגסיױרַא ,ןעטייצרַאפ ןופ

 ,"רפס ןעטלַא

 4 -- 1846) ד"ר עלאּבא ןייל
 תנותח .עטיל רענוװָאק ,לאקילק ןיא .ּבעג
 :ַאב ךיז רע טָאה ,זלעט ןייק טַאהעג
 +עגרעּביא טָאה ןוא ג"לי טימ טעדניירפ
 ןעזיור ףסוי 'ר ןופ קרעװ סָאד טצעז
 ןײק ןעמוקעג 1876 ."ףסֹוהיּב תודְע;
 .ענעדײשרַאֿפ ןיא ןּבירשעג ,עקירעמַא
 ךױא טײצ וצ טײצ ןופ ,ןטפירשטייצ
 ךעכילגעט* רעגַאקיש םעד ןיא ןעלקיטרַא
 ,"רעירוק

 .אקירמאפ לארשי ימכח

 4 - = 1861 םורַא) ונֵל
 .בעג יקסגַאשזַאג לאומש ןופ ט"ּפ

 :ַאפ רעכעלגעמרַאפ ַא ןיא ענדָארג ןיא

 זעל ןשידיי סעד טקידנעעג 1888 .עילימ

 טיטיטסניא : רעד

 ןיא ענליו ןיא
 ןיא רערעל ןעוועג

 רק עשידיי יד

 ןיא ןלוש עשינ

 :סילַאיּפ ,ענוװַאק
 רע .ענליוו ,קָאט
 רענייא ןעוועג זיא

 עטשרע יד ןופ
 =ילגטימ עטסטעדלינעג ןיא עטסויטקַא

 =ער:שיטסילַאיצַאס ןשידיי םעד ןופ רעד

 1889 ,ענליוו ןיא לזיירק ןרענָאיצולָאװ

 נָא רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג ןיוש

 יװ ןופ קיירטש ןטשרע טעד ןופ גנוריפ
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 96--1893 ,ענליוו ןיא רעדיינש עשיריי
 ןופ םירבח ערעטלע יד טימ ןעמַאזוצ
 :ערק .ַא ,טדַאטשנעזייא:ןידוי ,זיירק םעד
 יד טריפעגנָא ַא"א ןָאולעּפָאק .צ ,רעמ
 יד ןשיװצ עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסילַאיצָאס
 ,שיסור ןיא הליחּתכל ,רעטעּברַא עשידיי
 ?רעּבירַא ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיא'ס תעשּב
 וצ שיסור ןיא עדנַאגַאּפַארּכ ןופ ןייגוצ
 :םיוא ןיא רע טָאה ,שידיי ןיא עיצַאטיגַא
 ןײז ןּביױשעגנָא ןיירק םעד ןופ גָארט
 :כיילג) "ןרָאטַאטיגַא וצ ווירּבז רושָארּב
 טָאה ,גָאט םענעגייא םעד ןיא ,קיטייצ
 ןייז טכַאמעג קיטרַאפ ךיוא רעמערק .א
 :עג טָאה טָאװ ,עיצַאטיגַא ןגעוו רושָארּב
 ןופ עטכישעג רעד ןיא טַאלּב יינ ַא טנפע
 ,דנַאלסור ןיא גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעד

 טנכײצעגסױא ,(רעשידיי רעד רָאנ טינ
 ןעוועג ,ל זיא ,ןּבעל ןשידיי ןטימ ט:ַאקַאּב
 עּפורג רעצנַאג רעד ןופ רעקיצנייא רעד
 :ַאּפ ,יטַאּפ ,רעמערק ,וָאטרַאמ) ןרעיִנָאיּפ
 ,ןָאזניװעל עּבויל ,ןָאולעּפָאק ,ןָאדרָאג עיל
 .טומ ,יקסווָאסָאק ,לימ ףסוי ,ןיקסעּפ לאומש
 עשידיי יד טשרעזַאּב טוג טָאה סָאװ ,(קינ
 עײג יד וצ ןסַאּפוצ טנעקעג ךיז ןוא ךַארּפש
 ,ןסַאמ יד ןשיװצ טעּברַא רעד ןופ םינפוא
 טָאה רע .קיטקַאט רעײנ ג"א רעד ֹוצ

 ןיא לײטנָא ןטסויטקַא םעד ןעמונעג
 ױוטַארעטיל?רעטעּברַא עשידיי יד ןפַאש

 ךיוא רָאנ ,ןּבירשעג ןילַא רָאנ טינ ןוא
 טעּברַא רעשירַארעטיל רעד וצ ןגיוצעגוצ

 ןּבָאה סָאװ ,ןטנעגילעטניא עגנוי עקינייא
 רעדָא ןּבירשעג עיצקַאדער ןייז רעטנוא
 ןעלקיטרַא ענעדיישרַאפ טצעזעגרעּביא

 עליפ יד ןופ .ןגָארּפ עלַאיצַאס רעּביא

 טָאה .ל סָאװ ,ןרושַארּב ןוא ןעלקיטרַא
 ַא רָאנ ןיא ,ןּבירשעגנָא טייצ רענעי וצ
 רעד :ןרָאװעג טקורדעג לייט רעקיצניװ
 :קעה ןיא טרילוקריצ טָאה לייט רעטסערג
 יד ןיא ןטּפירקסונַאמ עטריפַארגָאט
 ףוס:לּכ- ףוס ןוא ךעלזיירק = רעטעּברַא
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 .נוכוז:זיוה יד ייּב ןעגנַאגעג ןריולרַאפ
 יז ןופ עקינייא .וו"זַאא ןטסערַא ,ןעג
 :סיוא ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענײז
 ןעמרַאדנַאשז יד ןרַאנוצּפָא םגה ,דנַאל
 ןּבעגעגנָא לָאמלײט טרָאיקורד טלַא זיא
 רעד טימ דנַאלסור ןיא טָאטש ַא ןרָאװעג
 ןופ טּביולרעד/ טפירשוצ רעקידנעװטיונ
 ןיפ ןרושָארּב ס--ל ןופ ."רוזנעצ רעד

 רעלוּפַאּפ סדעדנוזַאּב ןענייז טייצ רענעי
 עדער ַאװ ,"דיגמ:טדָאטש רעד ןעוועג
 :נַאסקעלַא ךָאנ דּפסה ַאז ,"םירוּפ ןעגעוו
 לָאמ ליפ רעטעּפש--"תוריכש ,'1ו1 רעד
 חוּכיוו רעדח רושַארּב ןייז ,טקורדעגרעּביא
 :כיוו סָאד ןַאד ןעוועג זיא "לזמ ןרעּביא

 ןיא ןּפמעקַאּב וצ לכיּב:עיצַאטיגַא עטסקיט
 וַא ,ןּביולג םעד שטנעמנסַאמ ןשידיי םעד
 רכש ַא ןענייז טיײקמערָא ןוא טייקכייר
 ,דניז רעדָא םישעמ עטוג רַאפ שנוע ןוא
 ןופ גנוניואוו יד .ךַאז:לזמ ַא רָאג רעדָא
 ןוויטַאריּפסנַאק ןקיטלַאמעד ןייז טימ ,ל
 (ךירדירפ ךיוא) "רערעל רעדח ןעמָאנ
 ןיא סע ואו ,רעטנעצ רעד ןעוועג זיא
 רעד ןופ דוסי רעד ןרָאװעג טגיילעג
 :עט רעשיטַארקַאמעדײלַאיצָאס רעשידיי

 עג טעּברַאעגסױא זיא'ס ואוו ,טייקיט
 ןוא רעמערק .א ןופ טּפיוהרעד -- ןרָאװ
 ,ריא רַאפ םַארגָארּפ יד--ןָאסגיוװעל עּבויל
 ןעמַאװצ ןרָאװעג טקישעג 1296 םֹורַא
 :ָאס יד ןריפוצנָא ןָאסניװעל עּבויִל טימ
 2'ךיי יד ןשיוװצ טיײקיטעט עשיטסילַאיצ

 :סערַא ,קָאטסילַאיּב ןיא רעטעּברַא עש
 ,ריּביס ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ ןּוא טריט
 ןוא טדַאטשגעזײא:ןידי טימ ןעמַאזוצ
 רעד ֹוצ ןענַאטשעגוצ טרָאד ,יורפ ןייז
 יד ןופ הטיש רעשיטסיכרַאנַא =ּבלַאח
 ,1902 םורַא ןעמוקעגקירוצ ,"רעװעיַאכַאמז
 ןיא ק"צ ןיא טעּברַאעג םישדח עכעלטע
 =סיכרַאנַא ענייז ּבילוצ רעּבָא ,עשרַאװ
 טּבעלעג ,ק"צ ןופ קעװַא ןעגנוגיינ עשיט

 ,רערעל רעטַאוירּפ סלַא ענליװ ןיא
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 :רַאעג עיצולָאװער רעטשרע רעד תעשּב
 :עװַאּב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא טעּב
 יד ןופ רענייא סלַא ,"דנוּבז ןופ גנוג
 ןיא רעייטשרָאפ עטמיטשעג רעלַאנָאיצַאנ
 ןופ רעגנעהנָא ןַא ןעוװעג ײטרַאּפ רעד
 עג ,רעטעּברַא עשיריי רַאפ ור:תּבש
 :סקלַאפװ ןיא טייצ ןצ טייצ ןופ ןּבירש

 :ָאיסעפָארּפ יד טריטקַאדער ןוא יגנוטייצ
 ?כוּב ןיא ,גנוטייצ רעד ןיא עּבַאגסױא עלעג
 טעּברַא ערעסערג ןייז טכעלטנפערַאּפ םרָאּפ
 :ַאטס -- טַאירַאטעלָארּפ רעשידיא רעדח
 ,"טלעוו יד; ג"פ) "עטכישעג ןוא קיטסיט
 רושָארּבַא ןוא (52 ז"ז ,1906 ,ענליוו
 =עשז ןיא סיױרַא טשרעוצ) "םזינויצ רעד
 2ַאֹּב ךיז ,(1905 ,"דנוּבײ ןופ ג"פ רעווענ
 ןופ רָאפנעמַאזוצ רענָאדנָאל ןיא טקילײט
 רעד וצ טרידידנַאק ,ּפ .א .ד .ס .ר רעד
 ןעועג 1912 ןוא 1907 ,עמוד רעט3
 ללכּב ,טריטסערַא טייצ עצרוק ַא ףיוא
 ןופ טייו ןעגַאטשעג 1907 טניז רעּבָא
 טשרע ןוא טעּברַא .רעשיטילָאּפ רעוויטקַא

 ריא ןצ ךיז עיצולָאװער:ץרעמ רעד ךָאנ
 םעד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג ,טרעקעגקירוצ
 ,ּב"טפ ןיא ןַאגרָא ןלענָאיסעּפָארּפ ןשידנוּב
 --11 ,1917 "עמיטש:רעטיײּברױַא; רעד ןיא

 ןגעוו לקיטרַא ןַא א"צ טכעלטנפערַאפ 2
 רעד וצ רעּבירַא רעטעּפש ,הליהק רעד
 סלַא עלוט ןיא קיטעט ןעוועג ,ּפ"קר
 רעד ןיא ךיוא ,(?) רַאסימָאק:סגנודליּב
 ןיא סנטצעל ,גנוגעװַאּב רעלענָאיסעּפָארּפ
 ידי רעטנַאלּפעג רעד רַאפ ,עװקסָאמ
 קרעוװ סנינעל עלַא ןופ עּבַאגסױא רעש

 ןופ עיצקַאדערטימ יד ןעמונעגרעּביא
 ּפמַאק רעד ,ןרָאי רעק90 ידץ--1 ,ּב םעד
 ןלַאגעל םעד ןוא "סעקינרָארַאנא יד טימ
 ,"םויסקרַאמ

 ,"ךעלזיירק עשיטסידנַאגַאּפָארּפ עטשרע יד , ,,ל
 | ,"עמיטש/ירעטײברַאע רעד ןופ 45 רעמוניײליּבוי

 יד, ,ןיגריב 110 ,יקסנצמענ .א 11917 ,9

 *עװעכ רעטײּברא רעשיויא רעד ןופ עטכישעג

 208 װעיטנָאעל -- ונָל

 ,"ןטעטימָאק עשינָאגרַאשז יד, ,קאװטיל .א ;"גנינ

 סָא"-, ןיא ,ןָאסנמלז מ 1 "סקנּפ ןטיור ןיא

 ,2 ,1907 ,"קלָאפ עקירוי

 ) -- 1872) ,מ וװעיטנָאעל
 .ּבעג ,וועיעסיָאמ .ס ןָאעל ןופ ס"פ
 רעשידיסח:שיטַאּבעלַאּב ַא ןיא ,עגיר ןיא
 ןעמוקַאּב גנויצרעד עשידיי .,עילימַאפ
 / על:טַאװירּפ ייּב
 219 ןכָאנ ,רער
 :ַאנמיג יד ןקיד
 טרידטש עץיז
 :יֵנָכעטיִלָאּפ ןיא
 ןַא ןעמונעג ,םֹוק
 רעד ןיא לײטנָא
 :ץנַאיצולָאװע ר
 גנוגעווַאב רער
 1891 ,טריטסערַא ןעוועג לָאמ ייווצ ןוא
 ןיא טרידוטש ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 :ַאּב 1895 ןוא טעטיסרעווינוא-ַאיּבמולָאק
 ,רעינעשזניא רעליוויצ לטיט םעד ןעמוק
 רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז
 רענדער סלַא ןטערטעגפיוא ,גנוגעווַאּב
 :עג ,ןטסיכרַאנַא ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא
 :עט עשימָאנָאקע ףיוא ןעלקיטרַא ןּבירש
 7161 סטסָאמ ןַאהָאי ןיא טשרעוצ ,סעמ
 רעשידי רעד ןיא רעטעּפש ןוא 1
 ?רעטנוא (ןקילייװטײצ) ןכָאנ "יש .א ,פ,
 =עג (1894) ".ש .א .9, רעד ןופ גנַאג

 יכרַאנַא םעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןזעוו
 :לעזעג עיירפ ידק לַאנרושז?שדוח ןשיט :
 טניז ,טײצ רָאי ַא ןענישרע) "טפַאש
 ;ייא רעד ןופ רענעק רעטוג ַא ,(1895/8
 :רעד רע טָאה ,רוטַארעטיל רעשִיעּפָאר
 ןופ ןגַארפ טימ ןּבעגעגּפָא ךיז טּפױה
 רע .קיטעטסע ןוא קיטירק:רוטַארעטיל
 רעד ןיא ןעלקיטרַא טקורדעג ךיוא טָאה
 ,"רעפּפמעק ןעשידיא םעד; ןוא "טפנוקוצ
 זיא ןעלקיטרַא עטצעל ענייז ןופ רעניײא

 רעלדָאּב לרַאש ןגעוו גנולדנַאהּפָא יד
 רענייא סלַא 1 "רוטַארעטילא ּב'מז ןיא

 ידידי הרי ישעי

 ...י
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 :עמַא ןיא ןרעינעשזניא עטסערג יד ןופ
 :נַאמ ןסיורג םעד טױּבעג טָאה רע) עקירי
 :טלעװ סעד טיוּבעגרעּביא ,קירּב:ןעטעה

 יוּב ןיא טלַאה ,קירּב:ןילקורּב ןטמירַאּב

 טלעװ רעד ןיא קירּב ןטסערג םעד ןע
 =יפ ןשיװצ ךײט:רעװַאלעד םעד רעּביא
 ךיז רע טָאה ,(ןעדמעק ןוא עיפלעדַאל
 "עטיל רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ רעמ ץלַא
 ?עג טגנוי רעד ןיא ,טייקיטעט רעשירַאר
 ,שירָאטַאלימיסַא?שיטילָאּפָאמסָאק טמיטש
 רעטנוא טּפױהרעד ,רעטעּפש רע זיא
 יקסווָאלטישז םייח ר"ד ןופ העּפשה רעד
 יד וצ רעטנעענ ןרָאװעג ,עּפורג ןייז ןוא
 ַא ןעמונעג ,ןזיירק עלַאנָאיצַאנ עשידיי
 :יריי רעד ןופ גנודנירג רעד ןיא לײטנָא
 ןיק טיג םגה ןוא ,י'נ ןיא הליהק רעש
 טול רע טָאה ,םזינויצ םעד ןיא ןימאמ
 סײדנַארּב סיאול ןופ גנורעדָאפפיוא רעד
  :םולש רעלַאסרעװ רעד ֹוצ ןּבירשעגנָא
 :ןַארָאמעמ ןכעלריפסיוא ןַא ץנערעפנָאק
 ,עניטסעלַאּפ ןיא בצמ םעד ןגעװ םוד

 ןעלקיטרא עירעס רעד ןיא ,,רעדנַאסקעלַא .ז

 "גָאט רעד; ,"ןָאלימ היפ יד ןופ רענײאא

 | ,1922 2210 ןופ

 הרוהי-יבצ דלָאּפָאעל
 ,ןעצייוו ןיא .ּבעג ( -- 1871}
 ,רחוס ַא ,רערעל ַא ןועוועג ,ןרָאגנוא
 :רַאמ טעגיס ןיא טריטקַאדער 1909 טניז
 סעשידיװ טַאלּבנכָאװ סָאד ,שָארַאמ
 :יךיײװ סרעצילליּב ןופ ךשמה) "טטַאלּב
 ןּבָאה גנוטייצ רעד ןיא ;"גנוטייצ רעש
 ּבילטָאג ּבייל:שרעה טעּברַאעגטימ ךיוא
 זיא סָאװ (דלַאװנירג דלָאּפָאעל ןוא
 ;סיוא םעד ךָאנ ,1912 לולא זיּב סיורַא
 ןיא קעװַא חמחלמ:טלעוו רעד ןופ ךָארּב
 ,דיגמ ויא רע ואוו ,טָאטשטרוּבעג ןייז

 ,דלַאװנירג דלָאּפָאעל ןופ גנוליײטטימ

 -- 1867 21/) עוָאר םיוּבסנעּכעל
 אטילד קסירּב ןיא ,ּבעג (

 םעד ךָאנ .עילימַאפ רעשיטַאּבעלאּב ַא ןיא

 (ל"יצ)
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 ?קעװַא טייהרעגנוי יז זיא טיוט סרעטָאפ
 :ָאנ ןענַאטשעג ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעג
 רעשידי רעד ןופ זירק םעד וצ טנע
 ךיז טָאה רעכלעוו ,י"נ ןיא ץנעגילעטניא
 ,יקסווָאלטישז םייח ר"ד םורַא טריּפורג
 רעשידי רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ןוא

 :ללַאנרושז עלענָאיטעּפַארּפ סלַא עסערּפ
 ?רַאװ ןיא טכַארּברַאפ 11 -- 1910 ,ןיטס
 ?װַאטס השמ טימ הנותח רעד ךָאנ ,עש
 ?קירוצ רעטעּפש ,י"א ןיא טּבעלעג יקס
 2רעד טקילײטַאּב ךיז ,י"נ ןייק ןרָאפעג
 טימ טנכייצעגסיוא ,"גָאט* ןיא טּפױה
 :עג ,ליטס ןקיסעמנָאלַאס ,םענייפ ריא
 סעדָאמנעיורפ רעּביא ךיוא ,ּפ"א ןּבירש
 :ָאגרַאמ ַאננַא פ"א 1920 טניז .,ווײזַאא
 פיישרַאֿפ ןיא רעדיל טכעלטנפערַאפ ןיל
 ,"טלעוו עיינ יד? יװ ,ןטפירשטייצ ענעד
 ,"ךיז ןיאו ,"שידייניײנו ,",ש .א ,פװ
 ןּבירשעג רעדיל ייר ַא ,א"א "טפנוקוצח
 טָאה .דנַאלזײא ןבואר טימ ןעמַאזוצ
 סָאד/ ט"א עיגָאלָאטנַא ַא ןבעגעגסױרַא
 -- "1923 ;עקירעמַא ןיא דיל עשידיא
 םלֵא ,טדַאטשנעזַײא השמ רעטכיד יד ןופ

 :ּפַארד עיליצ ,ןײטשטַאלג בקעי ,טיווק
 ,שאֹוהי ,דוי םוחנ ,ןרעּפלַאה ,ל ,מ ,ןיק
 יה ,יל הֹּכלמ ,יקצול .א ,גיוודול ןבואר
 ,ווָאקנימ .נ ,סעלעיעל .,ןיסעל .א ,קיווייל
 ןַאס;ענעצַאק ,לעקניפ .ּב ,ןָאזנעסינ
 ,ןעזייר .א ,טרָאּפָאּפַאר .א ,ןיסיק ,ץרוק

 -- 1886 22/4) לאומש ןאמהעל
 4 וצ ,עשרַאװ ןיא ,ּבעג (

 ןרָאװעג ןגיוצרעד ,םוחי ַא ןּבילּבעג רָאי
 רעשיריבג:שידיסח ַא ןיא ,רעטעפ ַא ייּב
 ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 10 ןיּב ,עילימַאפ
 ןשיװטיל ַא ייּב םייה רעד ןיא ןַאד
 סלַא ןעמוקעגנָא הווצמ:רּב ךָאנ ,דמלמ
 ,טפעשעג=לויט ַא ןיא רעטלעטשעגנָא

 לדנַאה=רוטקַאפונַאמ םוצ רעּבירַא רעטעּפש
 ?ץלָאה רעד וצ טייצ עטצעל יד רָאג ןוא
 :ַאּבו רעד ןופ טייצ רעד ןיא .עשזנַארּ
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 טעּברַא רעד ןיא ןגיוצעגנײרַא "גנוגעוו
 ,טיּבעג ןשיטילָאּפ 2 לענָאיסעּפָארּפ ןפיוא
 :ָארג ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוװעג
 רעד ןופ ןוא עשרַאװ ןיא ּבולק?רעס
 רעשידיי רעסיורג
 2ביּב = רעטעּברַא
 טציא) קעטָאיל

 :ײמעגלַא םעד ייּב

 =רעטעּברַא םענ
 ,(היטַארעּפָאַָאק
 ךיז 1902 טניז
 טריסערעטניארַאפ
 ?לָאפ ןשידיי ןטימ

 ?טרעוו ןּבײרשרַאפ וצ ןּבױהעגנָא ,רָאלק
 ?ףיזפיוה ןופ רעדיל ,רעטרעװכירּפש ,ךעל
 50 רעּביא טכוזַאּב 1910 ,רעלטעּב-:רעג
 יד קידנעלמַאז ,ךעלטעטש ןוא טעטש
 :ַאש-סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ ןטקודָארּפ
 =טײרּב יד טימ גנורירַאּב ןיא ןעמוקעג ,גנופ
 עטסקירעדינ יד ןיִּב ןסַאמסקלָאּפ עטס
 םוש ןייק רַאפ ךיז קידנלעטשּפָא טינ ,ןטכיש
 ?סױרַא טעּברַא רערעוװש רעד ןיא תועינמ

 יד שטנעמסקלָאפ םעד ןופ ןעמוקַאּבוצ
 ?מַאז ענייז ןופ ,תורצוא עשיטסירָאלקלָאפ
 ?רעווא :טכעלטנפערַאפ רעהַא זיּב ןעגנול
 ןוא טעטש ןגעװ רעטרעװכירּפש רעט
 רַאפ ּב"מז סיקצולירּפ חנק ןיא) "ךעלעטש
 :ַאוצ ,{ .ּב ,"עיגָאלָאליפ ןוא רָאלקלָאפ
 :סױרַא ןוא טלמַאזעג ןיקצולירּפ טימ ןעמ
 "שודיק:םירופ ןופ ןטנַאירַאװח ;(ןּבעגעג
 "ןדַאלַאּבח ;(11 ,ּב ,ּב"מז סיקצולירּפ חנ ןיא)
 ; (1914 ,"ךוּב-םואעליּבוי סנַאמשירפ? ןיא)
 :יִל גֵנֹוְלִמַאֹז ַא -- "טייהיירפ ןוא טײּברַא;
 :טנַא ןענייז סָאװ ,(ןוויטָאמ יד טימ) רעד
 2"רפ רעד תעשּב קלָאפ ןיא ןענַאטש
 דנַאלסֹור ןשירַאצ ןיא גנוגעװַאּבסטײה
 עשרַאװ ,"קעטָאילּביּב = רָאלקלָאפז ג"פ)
 ,המחלמ רעשיאעּפָארײא רעד ןופ+ ;(1
 :על ,ןטָאדקענַא ,ךעלטרעוו ,ןקירדסיוא
 רעטצעל רעד ןופ תוישעמ ןוא סעדנעג
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 השמ ןופ טפעה:המחלמ ןיא) "המחלמ
 ;(1922 ענליוו ,"ןעּבעלא ּב"מז סטילַאש
 =כירּפש ,רעטרעװ -- "הבנג ןוא םיבנגז
 ,תוישעמ ןוא ןטָאדקענַא ,רעדיל ,רעטרעוו
 ןליּפש ןוא ןשינעלייצ--"טלעוורעדניק ידז
 ?רַאוו -- "הרוחס ענהפרט? ,ןטָאנ יד טימ
 ןטָאנ יד טימ ליּפש-םירוּפ ַא ןופ ןטנַאי
 יג ר"א ,עדוי זנוא ייּבצ ּב"מז ןיא)
 טימ הנחײ :(1923 ,עשרָאו ,דליװנַאוװ
 :ָאליפ ,דייװ ןיא) ליּפשסקלָאּפ ,"ןהנינּפ
 ןיא) "םיבנג ןופ רעדיל:עּבילא ;(! ,"עיגָאל
 ,("ךוּב?ױדנַאלח

 ( = 1891 /שוװ) קחצי ועל
 ,ליּכשמ ַא ןיפ ןיז סלַא עשרַאװ ןיא ,ּבעג
 ַא ןיא טנרעלעג .רערעל ןשייערּבעה ַא
 רעװעשרַאװ רעד ןיא ,ןקותמ רדח

 ןעוועג טייצ עסיוועג ַא ןוא לוש:טלדנַאה

 =ירוא רעניו ןיא רערעהוצ רעיירפ ַא
 טײקיטעט עשיטסילַאנרושז ,טעטיסרעוו
 ןלַאגעל ןטשרע םעד ןיא 1914 ןּבױהעגנָא
 =נַאה רעד? ןַאגרָא ןלענָאיסעּפַארּפ ןשידיי

 =רוּברעטעּפ ןיא ,"רעטלעטשעגנָא סלעד

 ךיוא יו ,1914 "טרָאװ עיירפ סָאד? רעג
 .וועג) "ןעבעל סָאד, טַאלּבגָאט םעד ןיא

 רַאפ גנולײטּפָא רעד ןיא ,("דניירפ?
 עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא סלַא ,ןליוּפ

 ,ןליוּפ ןיא צ"ּפ עקניל יד ןופ רעריפ

 =ַאגרַא ערעיײז עלַא ןיא טקילײטַאּב ךיז
 =ער ןעװעג ,ןרָאי עטצעל יד רַאפ ןענ
 רעד ןופ רעטעּברַאטימ רעלענָאיצקַאד
 םעד טריטקַאדער ,"גנוטייצ:רעטעּברַאװ

 "ןיטעלויּב = וויטַארעּפָאָאק : רעטעּברַאװ
 "גנוגעװַאּב עלענָאיסעּפָארּפ יד ,(1921)
 עשירַאטעלָארּפ ידח ןוא = (1920 -- 1919)
 ףיוא פ"א ןּבירשעג ,1923 "עיצַארעּכָאָאק

 םינינע רעּביא ןוא סעמעט עשיטילָאּפ
 =יטַארעּפָאַאק ןוא רעלענָאיטעפָארּפ ןופ

 - ,גנוגעװַאב רעוו
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 --185... םֹורַא) קרַאמ ווע(י)ל
 רע טָאה ןרָאי רעק80 יד ןיא (

 טָאה רע ואו ,וועינעשעק ןיא טבעלעג
 טָאה ,רוטַאקָאװדַא טימ טקיטפעשַאּצ ךיז
 ט"א רעדיל גנולמַאז ַא טכעלטנפערַאפ
 ןעשידי םעד  רַאפ ןעוװיטָאמ עייגח
 ?טסירק ןיא (1886 ,וועינעשעק) "קלָאפ
 :ָאה/ ט"א עמעָאּפַא ןוא טסײג ןכעל
 רעכלעוו ןיא ,(1888 ,וועינעשעק) "לעד
 :עט ַא טעּברַאַאּב לַאטנעמיטנעס זיא סע

 ןעועג טייצ רענעי רַאפ זיא סָאװ ,עמ
 רעשידיי רעד ןיא טסיירד וליּפַא ןוא יינ
 :ָאּפ רעד ןיא טרעװ סע :רוטַארעטיל
 ןיק טינ רָאג ןיא טרעדלישעג עמע
 לרוג רעדנריר רעד ןעמַארג עטכעלש
 :יוא .יורפ רענעלַאפעג רעשידיי א ןֹופ
 =יִל ַא ס--ל טנַאלַאּב ךיוא זיא םעדרעס
 ?נעגנילק עטכייל ןיא ןּבירעעג ,דילסעּב
 רעניילק רעדח ּב"מז ןיא) ןעזרעפ עקיד
 טָאה רעטעּפש -- ,(1890 סעדָא ,"רעקעוו
 ואוו ,דנַאלגנע ןייק טרעדנַאװעגסױא ,ל
 יד וצ טנעַאנ ןענַאטשעג ןּבָאה לָאז רע
 ,ןרענָאיסימ

 ה"מז ןיא ,(רענרעל) רענדרעה לאוייףסוי

 ן801906 ,ןאמלַאד .ג ;"רעקעװ רענײלק רעד,
 .'ססע61

 -- 1896 1ד/וש) (דוד:המלש ווע(י)ל
 סלַא ,עשרַאװ ןיא .ּבעג (

 ןיא טנרעלעג ,רעלדנעהניילק ַא ןופ ןוז
 רעל רעד ףיוא קעווַא רָאי 12 ֹוצ ,רדח
 טרעדנַאװעגסיױא 1911 ,דימשדלָאג ַא וצ
  ?ג ,עיפלעדַאליפ ןייק רעטומ רעד טימ
 :רַאפ 1919 טניז ,דימשדלָאג סלַא טעּביַא
 יודנאל .ש פ"א ךיוא ,רעדיל טכעלטנפע
 רעיפלעדַאליפ יד ןיא ,לַאדַאש םירמ ןוא
 יד ,'טלעװ עשידיא ידק יװ ,ןּבַאגסיוא
 ,(1919) "גייווצע ןלַאנױװשז עכעלטַאנָאמ

 רעד ןופ ןּבַאגסיױא יד ןיא ,"רעייפ םייּבז
 ןיאא עּפורג רעשיטסיוויטקעּפסַארטניא

 ,"1925װ ,(1923 ןוא 1920 קרַאי:וינ) "ךיז
 ב"מז יד ןיא ,"יש .א ,פז ןיא ,"1926ח

 =יש) יקסנַאדגָאּב ,ש ןופ ר"א "םענייניאי
 ןעלקיטרַא ךיוא ןּבירשעג .(1924 ָאגַאק

 ?ַאליפ רעד ןןיא סעיזנעצעררעטַאעט ןוא
 ?ילעוּפ רעד ןופ גנולײטּפָא רעיפלעד
 יד ,דנַאלַאש פ"א ,"טייצ, רעשיטסינויצ
 רעטלעטשעגנָא ַא ןעוועג ןרָאי עטצעל
 .עיפלעדַאליפ ,"טלעוו רעשידיא; רעד ןיא

 --1891 רדא יּב) ףסוי יוועל |
 ןופ ןוז סלַא עקָארק ןיא .ּבעג (

 מנרעלעג רָאי 12 זיּב .רפוס ןעמערָא ןַא
 וצ רעל רעד ףיוא קעװַא ןַאד ,רדח ןיא
 ?ײֵשרַאפ ייּב טעּברַאעג ,הכאלמ-לעּב ַא
 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,ןכַאפ ענעד
 סלַא גנוגעװַאּב:רעטעּברַא רעכעלטנגוי
 לגלוגמ המחלמ רעד תעשּב ,רָאטַאטיגַא
 =עג ַא ןעוועג ,דנַאלשטיײד ןייק ןרָאװעג
 ןיא טּבעלעג גנַאלגרָאי ,רעדנזיירסטפעש
 יל טקורדעג 1907 טניז טָאה .ןעכנימ
 ןופ ןטפירשטייצ עשידיי יד ןיא רעד
 =ָאס/ ,"רעטייּברַא רעשידויא יװ ,עיצילַאג
 =גָאט/ רעגרעּבמעל ,"טַארקָאמעד:לַאיצ
 רעקָאנַאס "גָאט רעװעקָארק ,"טַאלּב
 רענָאדנָאל ןיא ךיוא ,"דניירפסקלָאֿפ
 "דיי=טסָאװ רענילרעּב ,"לַאנרושז:נַאמָארז
 .ג"א "קיטירקפ רעניוו ,(?"דיי?חרזמי)
 :דנעגויח :טכעלטנפערַאפ םרָאפכוּב ןיא
 ג'פ) רעדיל גנולמַאז ַא -- "ןעטלעוו
 ,(111 זײז 1913 ,עקָארק ,"רוטלוק עשידויז
 ?ןרפ/ ;עמצָאּפ -- "דעיל עטלַא סָאדח
 ג"פ) "רעדיל ערעדנַא ןוא ןעגנַאזעג עמ
 ואוו ,(44 זײז ,1920 ,ןיוװ ,"לַאװק רעד;
 ןעצ ןֹופ לקיצ ןייז ןײרַא ךיוא טייג סע
 עג ַא --"רפוס רעד עטַאט ןיימ; רעדיל
 ?ברוד ,טייקשידיי רעטלַא רעד וצ גנַאז
 ךייר ,ליפעג ןשיריל ַא טימ ןעגנורדעג

 :עלשיריי ןופ רעדליּב ןֹוא ןוויטָאמ טימ
 ס--ל רעדיל עקיגײא קיטנַאמָאר רעכ
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 ןופ שטייד ףיוא טצעזעגרעּביא ןענייז

 ןּבירשעג ךיוא טָאה .רעיימ סקַאמ ר"ד

 עשיטַאמַארד ,ןעגנולייצרעד ,ןדַאלַאּב
 *רַאפ טינ ךָאנ ןענײז עכלעוו ,קרעוו

 .טכעלטנפע

 רמועּב ג'ל) יולה לאקזחי טיוועל
 ,ןישטָאלָאט ןיא ,ּבעג ( --8
 סָאװ ,עילימַאפ ַא ןיא ,.ּבוג רעװעילהָאמ
 ןעמוקַאּב .א"מר ןטימ סחיתמ ךיז זיא

 ,דומלת טנרעלעג ,גנויצרעד עשידיי ַא

 סעדָא ןיא עיזַאנמיג טקידנעעג רעטעּפש

 ןיא השמ תד ןופ רערעל ןעװעג ןוא
 וועינעשעק ןיא .עיזַאנמיג רעוועינעשעק

 שיערּבעה ןיא קרעװ עקינייא ןּבירשעגנָא

 תורנחא ,"טירויצו םידוּפס; ,"םירצמה ןיּב!)

 ןיא ןוא (ַא"א "םיריש תוצובק; ,"וללה
 2ס68טזע תסממזע) 8מ עידעמַאק יד) שיסור

 :רעד ,466008 עימעָאּפ יד ,טחא 308 סעצמ

 ךיוא טכעלטנפערַאּפ ,(םיריש ,ןעגנולייצ

 ןיא םיריש ןוא ןעגנולייצרעד ,ןעלקיטרַא
 ,"ירבעה* ,"עובשה? ,"הריפצה, ,"ץילמה,
 ,"הלודגה תסנּכ ,"ףסאיחא חול ,"חלשה+
 1899 קירנעײז .ַא"א ?םאלה? ,"םיעושעשי

 =רַאמ .ד טימ טעדניײרפַאּב ךיז ,ב"טּפ ןיא
 ןגעװ ןּבירשעג טָאה רעכלעוו .ןװעצוװָאד
 ןטפירשטײצ עשיסור ןיא קרעװ ס-ל
 רע יאו ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג 2

 סיריש ןכעלטנפערַאפ וצ ןגױהעגנָא טָאה

 ,ןעגנוטײצ עשידיי ןיא ןעלקיטיוֵא ןוא

 ?ידיא רענָאטסָאּבש יד טריטקַאדער טָאה

 ינָא ןַא ןעמונעג ,(? 1917) "עמיטש עש

 ,גנוגעװַאּב רעשיטסינויצ רעד ןיא לייט
 .שילגנע ןיא ךיוא ןבירשעג

 ;ג"סרּת ,תצונח ,"רעטעלכ סעקינימ , ןיא ,ק"רשּת

 ,ףָארעמ יײשוד טענרַאב ;אקירמאכ לארשי ימכח

 יירטש רָאָאֹּפ ַא--ןעדַאנג ס'טָאג ןופ רעטכיד א

 ,".ל ,י ןיפ עימָאנָאיזיפ רעשירַארעטיל רעד וצ ןעכ

 ,לזמ ףסוי 11917 ,עיפלעדאליפ (0206ז7/ 1

 ,11 ,עיגָאלָאטנַא ,ןיסאב .מ ;116066 8

 28 ןאטיװעל = טיוװעל -- יװעל

 םורַא) לצעג = םוקילא ןַאמיװעל
 ,(?) יָאנישזיר ןיא .ּבעג (1912 / 1--0
 טָאה סָאװ ,החּפשמ ַא ןיא ,טנגעג רענדָארג
 דוד טימ טינ ריש ןעוועג סחיתמ ךיז
 ָמָא ןייז ,ךלמה
 ?ָאננעילימַאפ רעת

 ןעועג זיא ןעמ
 ,םימואּת-תוילגרמ
 ןעמָאנ םעד ןֹוא
 =עגנָא רע טָאה .ל
 :יֵמ ּבילוצ ןעמונ

 ןייז .טסנידרעטיל
 סלַא  עועירַאק

 :ָארּבמעז ןיא ןּבױהעגנָא רע טָאה דיגמ
 רעד, ג"א ןרָאװעג םסרופמ ןכיגניא ,עוו
 +=ֹעג טקישעגסױרַא ,"דיגמ רעװָארּבמעז
 -וצ לטעטש ןופ וויטַארטסינימדַא ןרָאװ
 ?עגסױרַא לָאמניײא טָאה רע סָאװ ,סעד ּביל
 יא קידנּפױלמורַא ,למוט ןסיורג ַא ןפור
 ,דלַאװגצ :ײרשעג ַא טימ ןסַאג יד רעּב

 /  ,ראסאא7 2
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 .ןופ יוטנערּב תרוּת יד !טעװעטַאר ,ןדיי

 ,קסניווד ןייק קעװַא רע זיא עװָארּבמעז
 ?רעדנוה ןופ ץוּביקַא ןטלַאהעג טָאה רע ואוו
 ַא ךיוא ,םיכמסומ םירוחּב ןוא םישורּפ רעט
 ,סעקינכיזרַאפ רַאפ טינ הבישי ערענעלק
 ,ךיקַא טימ רענרעל יד ןטלַאהעגסױא

 :עגַא ,ןכַאמ הנותח וליפַא יז ןפלָאהעג
 .ַאיּב ןיא דיגמ ךיוא ןעוועג טייצ עסיוו
 =ײװָאלָאס םייח 'ר ןענַאװ ןופ .קָאטסיל
 ןײק ןעמונעגרעּבירַא םיא טָאה קישט
 טננײצעגסיױא ךיז רעגָאז סלַא .קסירּב
 ַא טימ ,טנעמַארעּפמעט ןקידרעייפ ַא טימ

 טגעלפ ןוא רעגייטשסנדער ןכעלמיטסקלָאפ
 סָאװ ,רערעהוצ יד ןריזיטָאנּפיה שמו

 =יִנוצ תושרד ענייז ףיוא ךיז ןגעלפ

 קידנּפרַאװ ,גָאט ןטימניא טכער ןפיול

 רע זיא ,יאנק רעקידארומ ַא ,טעּכרַא יד

 ?סױרַא עטסקע ענייז טימ ססרופמ ןעוועג

 ?עוַאּב ענרעדָאמ עלַא ןגעק ןעגנוטערט

 סרעדנ זַאּב ,גנודליּב ,הלּכשה ,ןעגנוג
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 :ָאיצַאנ ,םזינויצ םעד טפמעקַאּב ףרַאש
 :יל עשידיי עיינ יד ,םזילַאיצַאס ,םזילַאנ
 רעטסקע רעד ןופ ןעמָאנ ןיא--רוטַארעט
 סיורג ןיא טּבעלעג ןײלַא .עיסקָאדָאטרָא
 טױט ןכָאנ ןוא טײקמערָא ןוא תוקחד
 =כעט ייווצ ןוא יורפ ןייז ןזָאלעגרעּביא
 רע ,ןּבעל םוצ ןעלטימ םוש ןָא רעט

 יו ,םירפס עכעלטע ןעוועג רּבחמ טָאה
 :עּביא יד ."םיניע הזחמק ,"לאומש תמרח
 ןיז וצ םיא ןענייז םיבתּכ עלַא עקיר
 :רַאפ ןּבעל ןצנַאג ןפיוא שפנ:תמגע ןפיט

 רע ןיהואוו ,עשרַאװ ןיא ןעגנַאגעג ןריול
 =ַארַאּפ ןייז ןופ ןלייה ךיז ןעמוקעג זיא

 טָאה טיוט ןייז ךָאנ ןיוש .טייקטריזיל
 םייח 'ר ןופ תולדּתשה רעד קנַאדַא ןעמ
 ןטצעל ןייז טקורדעגּפָא קישטײװָאלָאס
 ןוא ק"הל ןיא "הרוּת רבד רמאמ רפס;

 ויא רפס רעד לייוו ,טצעי ןוא..ש) שידיי
 קיּתעמ םיא ןעמ טָאה ,גיטכיוו רהעז
 ןעלָאז עלַא זַא ,שטייט ירבע טימ ןעוויג
 עמורפ ןוא עגיטכיוו יד ןייטשרַאפ ןענעק'
 ן"שפנל אפרמ ןענעז יז סָאװ ןעקנַאדעג
 ?ַאכ ןיא סָאװ ,(70 ז"ז ,1913 ,עשרַאװ
 טָא :;תואנק ןיז רַאפ שיטסירעטקַאר
 ןקיוָאד םעד ןופ גנודנעוו ַא ,לשמל ,זיא
 ןָא !לארשי ילודג רהיא ןכלח :רפס
 סע טלָאו רהיא וַא ךיז טדנעװ ךייא
 רתי םעד ןיטיהרַאפ ןוא ןענערָאװרַאפ
 ץעגרע ךָאנ ךיז טניפעג רעמָאט ,הטלּפה
 ,ןענרעל ייּב טלַאה סָאװ לרוחּב רעגנוי ַא
 ןיּבָאה טינ רע לָאז ,יקַאט טנירעל ןוא
 רעדָא םירֹוחּב איד טימ ןעטפעשיג ענייק
 איד ןיפרָאװיגּפָא ןיּבָאה סָאװ טייל עגנוי
 וצ ןעמוניג ךיז ןיּבָאה ןוא 'קה הרוּת
 ןיור אייז איוו רעדָא ,הלּכשה ערעטסניפ
 ןייז ףיױא קידנקוק טינ ,,"גנודליּב סע

 =עג ךָאד םיא ןעמ טָאה ,םזיטַאנַאפ ןטסקע
 זיא רע ,טײקכעלרע ןייז רַאּפ טצעש
 ןוא ,םייקמ האנו שרוד האנַא ןעועג
 :נעטש זיא רעטכָאט ןייז זַא ,טלייצרעד'מ
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 ,םעד? ןוז ןייז ןוא ,ּבוטש ןיא ןטעזעג קיד
 חומ םעד טעלּפעג רע טָאה "טסידנוּב
 ,ןקעטש ַא טימ

 יײרמ 115 ,1912 *טנעמָאמ,, ןיא ,ןָאזשואי 3

 ,'ןמזה דהא ןיא ,'ןורחאה ינאקיהומה} ,רורד

 ,1912 ,"עידומה , ןיא ,(יקסנול) יולה לקייח 7

4--25, 

 --1884 םורַא) לכימ: ןַאטיװעל
 :ָאק רעשידיי רעד ןיא ,ּבעג ( |
 ,יבוג רעװַאלסָאנירעטַאק ,רענליוו עינָאל
 זַאּב ,רעטעּברַאדרע ןופ עילימַאפ ַא ןיא

 עשידיי ַא ןעמוק
 :עּפש ,גנויצרעד
 יד טכװַאּב רעט
 ןיא לושלַאער
 ןוא קסנַאידרעּב
 :ַאֹוקע ןּבעגעגּפָא
 ,רערעל ףיוא ןעמ
 רעיײטשרָאפ סלַא
 עטשרע יד ןופ
 ךיז וַאלסָאנירעטַאק ןיא ךעלזיירק:צ"ּפ
 רעװַאלסָאנירעטַאק רעד ןיא טקילײטַאּב
 ?שזָארזָאװח עּפורג רעד ןופ ץנערעפנָאק
 טָאה עכלעוו ,1905 רעּבמעטּפעס ,"עינעד
 ?ַאיצָאס עשידייז יד טעדליּבעג רעטעּפש
 ,ןטסימייס) ?ײטרַאּפ-רעטעּברַא עשיטסיל
 =רַאּפ רעד ןיא קיטעט ןעוועג ;(9פ"רעס
 . ,רענדער ןֹוא טסידנַאגַאּפָארּפ סלַא ייט
 ?ניא ךיז טפיוהרעד ,רעוט:רוטלוק סלַא
 רעד ןופ עגַארפ רעד טימ טריסערעט
 יד ןופ רענײא ןעוװעג ,לוש רעשידיי
 רעטשרע רעד ןופ רערעל ןוא רעדנירג
 ,עקועימעד ןיא לוש רעשיטסישידיי

 ּבײל טימ ןעמַאװצ ,(ינועמש עז) וועיק

 :ָאמ ןטשרע םעד טסַאפרַאפ קינרַאװַארּב
 רעשידי רעד רַאּפ ךוּבנכער םענרעד
 ןרַאפ ןּבַאגפיוא עשיטעמפירַאז ט"א לוש
 ?ביק רַאפ -- 'ט 1 ,"רָאינרעל ןטשרע

 יא .ּב ןופ ג"פ) רערעל רַאפ -- 11 ,רעד
 ַא ןטלַאהעגסױא 1914 ,ענליוו ,ןיקצעלק
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 !הלָאװער:ץרעמ-רעד ךָאנ .(סעגַאלּפױא ךס
 ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג עיצ !

 ?רַאפ/ יד ןופ רעוט סלַא ןּבעל ןשיטילָאּפ
 רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ,"עטקינייא

 :ָאמעד ןשירי םעד ןופ גנוטלַאװרַאפ
 ,עניַארקוא ןיא ןייארַאפ-רערעל ןשיטַארק
 :עג ,םוירעטסינימ ןשידיי ןיא טעּברַאעג
 לוש רעשידיי ןופ ןגָארפ ןגעװ ןּבירש
 ?ינװ רעוועיק רעד ןיא עימָאנַאטװַא ןוא
 =יטעמפירַאװ טלעטשעגפיונוצ ,"טייצ רע
 ,רָאינרעל ןטייווצ ןרַאפ "ןבָאגפיוא עש
 שטיווָאנמלק .ז טימ ןעמַאזוצ טריטקַאדער
 אש  ןופ גנוצעזרעּביא סרעכײלּב ,י
 ?ַאוצ .,?עירטעמַאעג:סגנואיושנָא, סטיל
 ןופ רעריפ א"א ןיקסווָאקַאװָאנ ,י טימ ןעמ
 יד ןופ ײטרַאּפ רעד ןיא גנוטלַאּפש רעד
 ?ןלָאװע יד טכַאמעגטימ ,"עטקינייארַאפ;
 ןעמַאװצ ,ּפ"קר זיּב סקניל ףיוא עיצ

 2ָאַנ .י ןוא יקסניצשעל ףסוי ,ץּכ ,מ טימ
 ןופ ןרָאװעג טלייוועגסיוא יקסוװָאקַאװ
 ?ײארַאפװ רעד ןופ טעטימָאקטּפױה םעד
 :עּברַא רעשיטסינומָאק רעשידיי רעטקינ
 רעלענָאיצקַאדער רעד ןיא ?ײטרַאּפ:רעט
 :לעװ ,"טייצ רעינ רעדח ןופ עיגעלַאק
 :עגּפָא --1919 26/0 -- ןכיגניא זיא עכ

 ןוא ריא טָאטשנָא ןוא ןרָאװעג טלעטש
 ?סקלָאפװ רעשידנוּב רענעזעוועג רעד
 ןײגוצסױרַא ןּבױהעגנָא טָאה "גנוטייצ
 ןשיטסינומָאק ןשידיי ןופ ןַאגרָא רעד
 ַא ,ןָאפ עשיטסינומָאק ידז דנַאּברַאפ
 :קַאדערטימ רעד רעטנוא טייצ עסיוועג

 יד ןופ רענייא סלַא קיטעט .ל ןופ עיצ
 :סגנודליּב רעשידיי רעד ןופ רעריפנָא
 ןיא טשרעוצ ,דנַאּברַאפנטַאר ןיא טעּברַא
 :טימ ַא ןעוועג 1921 טניז ואוו ,עװקסַאמ

 סעיצקעס עשידיי יד ןופ ב"צ ןופ דילג
 רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא ּפיקר ןופ
 ןופ גנולײטּפָא רעשידי רעלַארטנעצ

 ,גנודליּבסקלָאפ רַאפ טַאירַאסימַאקסקלַאפ
 ליפ רעײז ,ָאקרַאכ ןיא סנטצעל
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 ןופ עיצַאזישידי רעד רַאפ ןָאטעגפיוא
 וא ןיא רעדניק עשידיי רַאּפ ןלוש יד
 עשידיי לָאצ יד קידנריפרעד ,עניארק
 זיּב ןלוש עשידי יד ןיא םידימלּת
 ןיא ,(26--1925 רָאינרעל ןיא) 0
 ןפױוא טעּברַא ןייז טימ גנַאהנעמאזוצ
 ;קיטרַא ןּבירשעג טיּבעג-רוטלוק ןשידיי

 "ןרעטשח רעװָאקרַאכ ,"סעמעז ןיא ןעל

 ןוא ןעגנוטייצ עשידיי:שיטעװָאס . ַאיא
 ,1טבממ 11גחעסט2המ- ּב"מז ןיא ,ןלַאנרושז

 טכירַאּב ַא טכעלטגפערַאפ 1923 4
 ןופ ןעגנוכיירגרעד עלערוטלוק יד ןגעוו

 ,ר ,ס .פ .ס ,ר ןיא ןסַאמ עשידיי יד
 :ַאגסױא רעשידיי רעטנַאלּפעג רעד רַאפ
 ןופ עּבַאגסױא רעקידנעּב8 רעד ןופ עב
 סלַא ןעװעג טמיטשַאּב קרעװ סנינעל
 זיּב 1914 ןופפ) .ּב ןט5 ןופ רָאטקַאדער
 ןט2 ןופ גנולַאפעצ יד ,המחלמ יד ,7
 טירט עטשרע יד ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא
 ,("ןרעטניאמָאק םוצ

 -- 1874 םורַא) יולה והילא ןיוועל
 :ַאגטַאל ,גרָאּבענעד ןיא .ּבעג (1917 21/אוו
 עג .,םירפס:רכומ ַא ןופ ןוז סלַא ,עיל
 ןיא ךיוא ,הבישי ןוא רדח ןיא טנרעל
 :עּפש ,יוליע ןַא רַאפ טמֶשעג ,רענישזָאלָאװ
 :טסּבלעז ןֹוא הלּכשה וצ ןעמונעג ךיז רעט
 ?על רעשיערּבעה ַא ןרָאװעג ןוא גנודליב

 ענעדיישרַאפ רעּביא טערעדנַאװעג ,רער

 ,שזרעגז ,זדָאל יו ,ךעלטעטש ןוא טעטש
 :ַאֹּב ךיז 1908 ,עקנירעמשז ,ווָאליַארג

 ַא ןעוועג זיא .רע ואוו ,ענליוו ןיא טצעז

 ךָאנ ןוא ןלוש עשִיערּבעה יד ןיא רערעל

 ןופ ןּברָאטשעג טײהקנַארק עגנַאל ַא
 :יצרעד ןוא םיריש ץוחַא--,טכוזדניווש

 ןעלקיטרַא עשיגָאגַאדעּפ ךיוא יו ,ןעגנול

 ,ןטפירשטייצ עשיערּבעה ענעדײשרַאפ ןיא

 "ףסאיחא חולק ,41 ,1897 "חלשה;ק יװ

 =וזַאּב ,ַא"א "םלועהש ,"רודה? ,ח"נרּת

 םלועא ןלַאנרושז:רעדניק יד ןיא סרעד

 =סורַא רע טָאה ,"רבחה? ,"רחשה; ,"ןטק
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 לַאגרושז:רעדניק ַא ןופ מינ 6 ןּבעגעג

 טסַאּפרַאפ ךיוא ןוא (1913 ענליוו) ירעונה;

 סעדָא) "םייחהו הפשה; עיטַאמָאטסערכ ַא

 2עלטע טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה רע ,(7

 ןענָאטעילעפ ןוא ןעגנולייצרעד ,רעדיל עכ
 ןוא ?ןהיּב יד; ,"דניירפע ןיא שידיי ןיא
 עשידיא/ רעטעלּבגָאט רענליו יד ןיא
 ַא"צ) 1912 "גָאט רעדא ,1909 "גנוטייצ
 -- 200 'מונ יד ןיא השעמ עשידיסחא
 .ַא"א 1917 "סייגנ עטצעלאז ,3

 ,11 "ךוּבלעמַאז רענליװ, ןיא ,טדימשדלָאג י .א

 -- 1868 תבט י) ןושרג ןיוועל
 ןייז ואוו ,ןילּבול ןיא .ּבעג (

 ןעוועג זיא ,גילעז:לאירבג 'ר ,,רעטָאפ
 (טל"שרהמ) רעסיורג רעד ןיא ןזחרעבייא

 רָאי 15 ויּב ,לוש
 ,רדח ןיאטנרעלעג

 ךנּת טּפיוהרעד
 ,ארמג ךיוא ןוא
 ןופ ךשמ ןיא ןַאד
 ךיז רָאי ײװצ
 סלַא טיירגעגוצ
 ןט7 םוצ ןרעטסקע
 ,עיזַאנמיג סַאלק
 .םעדָאר ןיא 1889 טקידנעעג עכלעו

 ןשיניצידעמ םעד 1895 ןקידנע ןכַָאנ
 :יסרעווינוא רעװעשרַאװ ןופ טעטלוקַאפ
 יא רעד ןיא טנעטסיסַא ןרָאװעג טעט
 ּפש ןשידיי ןופ גנולײטּפָא רעכעלרענ
 ;רָא -- 1903 טניז ןוא עשרַאװ ןיא לָאט
 :טימ טָאה ,לָאטיּפש םעד ןופ רָאטַאניד
 :ָאּפַאי:שיסור יד רָאטקָאד טלַא טכַאמעג
 -- יהמחלמ:טלעוו יד ןוא חמחלמ עשינ

 ?גיארַאפ טנעָאנ ךיז טנעדוטס סלַא ךָאנ

 ןוא רעשיערּבעה רעד טימ טריסערעט
 בעד רע טָאה ,רוטַארעטיל רעשידיי
 ףיוא סעומש ַאװ עציקס ַא טימ טריט

 רעשידויפ סעצרפ ,ל ,י ןיא "ןהֵאּב רעד
 :ַאב ךיז ךָאנרעד ,1891 | "קעטָאילּביּב
 ןבַאגסױא עקירעּביא יד ןיא טקילײט

 ,"געווװ ,"רניירפ+ ,"רויא ןיא ,סעצרּפ
 ,"ןעּבעל רעזנוא ,"טייצ? ,"ףַארגעלעטז
 ןוא "הריפצהא עשיערּבעה יד ןיא ךיוא
 ,"טנייהח ןיא--ןרָאי עטצעל יד ,"הפוצהח
 :רעד טרעדנוה זיּב טכעלטנפערַאפ ואוו
 ןענָאטעילעפ ןוא ןלעװַאנ ,ןעגנולייצ
 עלעדיא ןוא לאירבג ןּב ןושרג פ"א ךיוא

 :ּפָאּפ ליפ רעײז ץֹוחַא .גָאטײװצרַאה
 .ןעלקיטרַא עשינעיגיה:שיניצידעמ ערעל
 עשיניצידעמ ייר עצנַאג ַא ךיוא ןּבירשעג
 הציצמש :א"צ) שילױוּפ ןיא ןעלקיטרַא
 ןפור סָאװ ,תוּביס יד ןופ ענייא סלַא
 :דניוושנעגנולז ןוא "עזָאלוקרעּבוט סױרַא
 :עיגיה ַא טריטקַאדער ,("ןדיי ייּב טכוז
 "ונייה םה יִּככ ט"א שיערּבעה ןיא ענ
 ?בֹוּב ןיא ,(1897 "הריפצהש וצ עימערּפ)
 "טכװדניושש :טכעלטנפערַאפ םרָאפ
 (25 ן"ז ,1911 ,עשרַאװ ,ןימיש ,ּב ג"פ)
 | ץרפװ :עשרַאװ ,הידוהיז ג"פ ןיא ןוא
 טימ ,125 ז"ז ,1919) "תונורכז לעסיּב ַא
 ;גייא -- "געירק:טלעוו ןיא; ;(רעדליּב
 :עלרעּביא ענייז ןופ תונורכז ןוא ןקורד
 :סֹור ןיא רָאטקָאד-רעטילימ סלַא ןעגנוּב
 ןיא עניווָאקוּב ,עיצילַאג:חרזמ ,דנַאל
 יד ןופװ ;(268 ן"ז ,1923) עינעמור
 יד ףױא עזייר ַא / ןעטייצ עטוג עטלַא
 ךוּב ַא -- (17571 ז"ז ,1925) "ַארעלַאכ

 גנורעדליש רעד טימ לופטרעוו ,תונורכז
 רעגײטשסנּבעל ןשידיי ןטלַא םעד ןופ
 נטנעדוטס רעשידיי רעד ןופ ,ןילּבול ןיא
 ,וו"זַאא קירוצ 30 רָאיַא טימ טּפַאש
 יא רעקיטומטוג ַא טימ ןעגנורדעגכרוד
 :ליש עשיריטַאס טימ לָאמליײט ,עינָאר
 =װַאקיטלַאס ןופ תחסונ ןיא ןעגנורעד

 ןעדיא ײּב ענעיגיה ידע ;ןירדעשטש
 ;(עשרַאװ ,1924) "דניצַא ןוא לָאמַא
 ,1925) "רַאּבלײה זיא טכוזדניוושנעגנולש

 =רעּבַאװ ךֹוּבַא די-בתּכ ןיא ;(עשרַאװ
 רע וואו ,"ןיצידעמ רעד ןיא ןעּבױלג
 יד ףיֹוא ּפָא סרעדנוזַאּב ךיז טלעטש
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 יַאנ ַא ןעמונעג -- .סענָאּבַאּבַאז עשידיי
 :טפַאשלעזעגירוטלוק ןיא לײטנָא ןטנע
 :שרע ןעוועג ,עשרַאװ ןופ ןּבעל ןכעל

 רעציזרָאפ ,"רימזהח ןופ רעציזרָאפ רעט
 *םולש רַאפ טעטימָאקייליּבי םעד ןופ
 לעזעגש רעד ןופ רעציזרָאפ ,ןעמכילע
 ןשיװצ טסנוק ןטײרּפשרַאפ וצ טפַאש
 :עג?טרָאּפס רעד ןופ רעציזרָאפ ,"ןדיי
 ?ױרָאפנרע טציא) "אבכוּכ:רּבפ טפַאשלעז
 ןופ רעציזרָאפ ןרָאי עטצעל יד - .(רעצ
 טפַאשלעזעגײ רעד ןופ עלַארטנעצ רעד

 רעשידיי רעד ןופ טנוזעג סָאד ןטיהוצּפָא
 רעציזרָאפ ןוא ("זָאט?) "גנורעקלעפַאּב
 :לעזעג רעד ןופ עלַארטנעצ רעד ןופ
 ?יַאדוי םוקימעדַאקַא  םויליסקוַאװ טּפַאש
 ?גץָאנ סרעדנוזַאּב ןיא ןעוועג -- ."םוק
 ,צ"ש ,ןָאזעניד ,ץרּכ טימ ןעגנוָיצַאּב עט
 :רַאפ ןוא א"א יקס--נַא ,ןַאמשירפ דוד
 תונורכז -- ןעלקיטרַא יז ןגעו טכעלטנפע
 "14 1908 ,ע"ש ןגעו תונורכזח ענייז)
 :רָאי ןט10 םוצ עקירעמַא ןיא טקורדעג
 ,(טסירָאמוה ןסיורג םעד ןופ טייצ

 --1877 18/ש1) .ז ןיוועל
 ל רענווָאק ,םעלעק ןיא ,ּבעג (

 סהלעמ 'ר ןוא רדח ןיא טנרעלעג ..עט
 :סקלָאפ ַא ךיוא טכוזַאּב ,ענליוו ןיא הבישי
 =ירַּפ ייַּב ןוא לוש

 =עג רערעל עטַאװ

 סעיצקעל ןעמונ
 ןוא שִיערּבעה ןופ
 רָאי 17 וצ ,שטייד
 טרעדנַאװעגסיוא
 ,עקירעמַא ןייק

 2ַאּב ןעוװעג ואוו
 .רַאפ ייּבטקיטפעש
 ןּביױהעגנָא רָאי 19 וצ .ןטעּברַא ענעדייש
 ןיא ןציקס ןקורד טייצ וצ טייצ ןופ
 .א .פײ ,"סטרעוורָאפ; ,"טַאלּב דנעבָאװ
 ם;ד ןיא טשױטטנַא ךיז ,"טפנוקוצ? ,"ש
 ןוא ןכַאז עניײז ןופ טרעוו ןשירַארעטיל

224 

 ,ןּבירשעג טשינרַאג 1912 זיּב 1905 ןופ
 :עטיל וצ טרעקעגקירוצ רעדיװ ךיז ןַאד
 ,טכעלטנפערָאפ ןוא טייקיטעט רעשירַאר

 רע ואוו ,"סטרעוװרָאפװ ןיא טּפיױהרעד
 ,ןציקס 300 רעּביא ,רעצעז סלַא טעּברַא

 ,סרעטקַאנײא ,ןלעװַאנ ,ןעגנולייצרעד
 םעד ןיא עימערּפ יד ןענואוועג 38
 ןייארַאפ:ױעּבײרש:ץרּפ ,ל ,י ןופ סרוקנַאק

 =ָארּפ ןוא עיזעָאּפצ רעטקַאניײא ןייז רַאפ
 טצעזעגרעּביא ךיוא ןיא רעכלעוו ,"עז
 קרעװ ענייז ןופ ,שילגנע ףיוא ןרָאװעג
 =ָאנ ,ב 3 :סױרַא םרָאפכוּב ןיא ןעניײז
 ןַאמ ןענייז יײזא ט"א ןציקס ןוא ןלעו
 :ַארעטיל, ג"יפ) ײץיוװָאלּפַאקח  ,"ּבייוו ןוא
 ג"פ) יןעגנולהעצרעװ ,(1919 י"נ ,"רוט
 ?מַאז ַא ןוא (1923 ,י"נ ,?טסירטעלעּבװ
 =עמָאקח ט"א סרעטקַאנײא ןעצ ןופ גנול
 יד ןופ רענייא זיא ,ל -- ,(1920) "ןעיד
 רעטקַארַאכ ןוא רערעדליש עטסרעלוּפָאּפ
 ,י"ג ןיא ןּבעל ןשידיי םעד ןופ רעלָאמ
 שוח ַא טימ ,גיוא ףרַאש ַא טימ טסילַאער ַא
 ?יַצפ רערעדנוזַאּב ַא טימ ,גָאלָאכיסּפ ַא ןופ
 ןוא טייקידתוריּתס יד ןקעלּפטנַא וצ טייק
 וליפא ָאד ןיא סָאװ ,טייקכיירסנּבעל יד
 ןטסקיטיײזניא ןוא ןטסמערָא םעד ןיא
 ןוא םענײמעגלַא םעד ןזייוו וצ ,ןשטנעמ|
 ?רַאפ ענייז ןיא סלוּפמיא:סנּבעל ןקיטכעמ
 רע זיא לָאמלײט םגה ,ןעמרָאפ ענעדייש
 =ןגייא קינייװ וצ ןוא טפיטראפ קינײװ וצ

 ,ןּברַאפ יד ןיא קיטרַא

 -רָאפ , ןיא ,ןצהאק .ּבא { "גָאט, ןיא ,רעגינ .ש

 1טעלקיטרַא עטרעטסױײגַאּב ײר עצנַצג ַא) "סטרעוו

 ,1920 ,"טפנוקוצ, ןיא ,ףָאגָאר ללה

 } -- 1885) םייח ןיוועל
 =עג ,רעּפעינד :ןפיוא:וװעילהַאמ ןיא .ּבעג

 רעװעילהָאמ רעד ןוא רדח ןיא טנרעל
 =ריוו רעד רעטנוא הווצמ:רּנ ךָאנ ,חבישי
 ןַאמּפיל ,רעדורּב ןרעטלע ןייז ןופ גנוק

 -טלעװ טימ ךיז ןּבעגוצּפָא ןּביױהעגנָא ,,ל
 ףױא רערעלַא ןעװעג ,גנודליּב רעכעל
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 םעד ןטלַאהעגסױא רעטעּפש .סעיצידנָאק

 ןּבַעגעג ןוא רערעלזױה סלַא ןעמַאזקע

 1907 ,טַאװירּפ ןוא לוש ַא ןיא סעיצקעל

 .עגװַאק ןיא רעטילימ ןיא רָאי ַא טנידעג

 :סערָאק רעװעילהָאמ ןעוועג 1903 טניז

 ייסור ןופ ךיוא ,"דניירפק ןופ טנעדנָאּפ
 ו4--1911 ,ןעגנוטייצ עלעיצניװָארּפ עש
 "טַאלּבנכַאװ רענליווש ןיא טעּברַאעגטימ

 םעדק ןיא ךיוא ,"רעלדנעהצלָאה םעד; ןוא

 :עס ןעועג ,לַאפיינש ,ק ןופ ר"א ײגָאט

 (0880620-:32ח2ה883 1001080- ןוֿפ רַאטערק

 ךָארּבסױא ןכַאנ ,םקסאומוונהס8:188 גא36

 ןופ רַאטערקס ןעװעג המחלמ רעד ןופ

 ,ענליוו ןיא טעטימַאק ןלעירטסודניא;סגירק

 ךָאנ ,ּב"טּפ ןייק טרױקַאװע ךיז םיא טימ
 :עגרעּבירַא עיצולַאװער:רעּבַאטקָא רעד
 ןיא טעּברַאעג ואוו ,עװקסָאמ ןייק ןרָאפ
 :עגקירוצ 1919 ּבײהנָא ,ןעגנוטייצ עשיסור

 רעטעּברַאטימ ַא ןעוועג ,ענליוו ןייק ןעמוק

 .ל ןופ  ר"א "גנוטייצ רעשידייא רעד ןופ

 :ער 1922 רעּבמעטּפעס זיִּב רעטעּפש ,הפי

 :ידיי רעד/ ט"א טַאלּבנכָאװ ַא טריטקַאד
 ?ערעּב דוד טימ ןעמַאזצ ,"רחוס רעש
 טײצ עצױוק ַא ןּבעגעגסיֹורַא יקסווָאז
 רַאונַאי טניז ןוא ?"סיינז לטעלּבגָאט ַא

 שטיװָאנַאלּפַאק ןד טימ ןעמַאזוצ 3
 ןשיטסיניצ םעד ןופ  רָאטקַאדערטימ
 "דניירפ רעזנואק ענליװ ןיא טַאלּבגָאט
 :רָאער רעטעּפש זיא סָאװ ,"דניירפח ןוא
 רעד ןופ ןַאגרָא סלַא ןרָאװעג טריזינַאג
 םעד ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ
 "טייצ ידח ט"א דנַאּברַאפ-םירחוס ןשידיי

 :ָאק ףיוא ןּבעגעגסױרַא טרעװ סגטצעל)
 :ָאק ןצנַאג םעד ןופ תודוסי עוויטַארעּפָא
 ,(גנוטיצ רעד ןופ וויטקעל
 :ָאנָאקע ןוא עשיטסיצילּבופ ,ןעלקיטרַא
 ;געצער:רעטַאעט ,ךעלדליּב ,ןציקס ,עשימ
 םייח פ"א ךיוא וו"זַאא ןטכירַאּב ,סעיז

 סוקימָאנָאקע ,01066/ ,רעװעילהָאמ
 ?ףעד ײר ַא טצעזעגרעּביא טָאה .ַא"א

 11 .ב ןָאקיסקעל

 ,ןַאמ:תורבק ַא ןופ עילימַאפ רעמ |

 ןּבירשעג
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 ,ריפַאס ןופ סעקסערָאמוה ןוא ןעגנולייצ
 רעד רַאפ יפפעט ,ַאקנעשטרעװַא ידַאקרַא
 טָאה סָאװ ,"קעטָאילּביּב רעשיטסירָאמוהז
 ןיא ןרעװ וצ ןּבעגעגסױרַא ןּבױהעגנָא
 =ירּב יד ךרוד המחלמ רעד רַאפ ענליוו
 ,יקציּבַאּכ ,נ ןוא .ל רעדו

 (1924 -- 1900 םרַא) הנח ןיוועל
 =ערָא ןַא ןיא ,וַאלסָאגירעטַאק ןיא .ּבעג

 טָאה
 ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא טייהרעגנוי ןיוש
 ןופ גנוקריו רעד רעטנוא ןוא רעדיל
 =עג 1915 ךיז טָאה רעכלעוו ,סודיינ ּבייל
 וצ רעּבירַא ,וַאלסָאנירעטַאק ןיא ןענופ

 ןיא רעדיל טכעלטנפערַאפ טָאה .שידיי
 ,1918 ּב"טּפ ,ײטַאלּבסקלַאפ, טַאלּבנכָאװ
 :טסנוקא ּב"מז ןיא ,ןוימד:לעּב ןופ ר"א
 ןופ ר"א "רעטניו} ה"מז ןיא = ,"גניר
 טיירגעגוצ 1918 .ַא"א ןירעּפלײה קלַאפ
 ,ןעגנולייצרעד:רעדניק בא קורד םוצ
 =יַארקוא ןיא ןשינעעשעג יד ּבילוצ רעּבָא
 ,סױרַא טינ ךוּב סָאד זיא ענ

 - 1884 ס/שוװ) (בייל) בקעי ןיוועל
 ,ןישטָאלָאט ןיא .ּבעג (

 טנרעלעג רָאי 14 ןיִּב .ּבוג רעװעילהָאמ
 קיטײצכיײלג ןוא רדח ןיא רעטָאפ טייּב

 ?יטרַא רעד ןיא
 רעשיסור רעק
 ןַאד ,לוש:טַאווירּפ
 ןייק ןרָאפעגקעװַא
 ?עג ואוו ,קסנימ
 רעד ןיא טנרעל

 ךיז ןוא הבישי
 טימ ןּבעגעגּפָא
 ?ליּב רעכעלטלעוו
 :רַאװ ןיא ןרעטסקע סלַא רעטעּפש .גנוד
 :לַאער ןופ סרוק םעד טכַאמעגכרוד עש
 לײטנָא ַא ןעמונעג ,עיזַאנמיג ןוא לוש
 רַא ךָאנרעד ,גנוגעװַאּב:צ"ּפ רעד ןיא
 ַא ןריוינַאגרָא רַאפ ,ס"ס יד וצ רעּב

)6( 
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 :מָאה ןכָאנ ןישטָאלַאט ןיא ץושטסּבלעז
 ןיא ןסעזועג םישדח 4 סָארגָאּפ רעיל
 :ָאָק ןופ דילגטימ סלַא ,עמרוט רעשרָא
 עיצַאינַאגרָא רעשי:ס"ס רעד ןופ טעטימ
 טעטש ענעדיישרַאפ ןיא קיטעט ןעוועג
 ןיא ךיוא רעטעּפש ,ּכֹוג רענוװָאק ןופ
 רעד ןענעק וצ ידּכ .קסנימ ןוא ענליוו
 :ָאלַאק וצ ןסַאמסקלָאפ עשידיי יד ןעיצ
 :ַאּב ֹוצ ךיז שיטקַארּפ טכוזעג ,עיצַאזיג

 ףיוא ןעמוקעגנָא ,טעּברַאדרע טימ ןענעק
 ןַאד ,קסנימ ןיא א"קי ןופ עמרעפ רעד
 יד ףיא עימָאנָארגַא רָאי 3 טרידוטש
 ןסרוק עכעלטפַאשטריװדנַאל ערעכעה
 טמוקלֹופרַאפ ךיז טייצרעמוז ,ב"טּפ ןיא
 קידנטעּברַא ,טּפַאשטריװדנַאל רעד ןיא
 ?נעמירעּפסקע ןוא רעטיג עסיורג ףיוא
 ןופ טקישעגסױרַא 1911 ,סעיצַאטס עלַאט
 ןיק קעװַא ,ייצילָאּפ רעד ךרוד ּב"טּפ
 סָאד ויא יצ ,ןגייצרעּביא וצ ךיז ,י"א
 רעטרירטנעצנָאק רַאפ טסַאּפעגוצ דנַאל
 טַאטלוזער סלַא .,עיצַאזינָאלָאק רעשידיי
 ?רַאוו ןיא טכעלטנפערַאפ עזייר רעד ןופ
 ןעלקיטרא עירעס ַא ?"דניירפי רעוועש
 :עּברַא עשידיי יד ןופ עגַאל רעד ןגעוו
 =ליוו רעד ןיא ןוא עניטסעלַאּפ ןיא רעט
 עס ַא -- 1913 ,"טלעוו רעשידויק רענ

 :ָאק רעשידיי רעד ןגעוו ןעלקיטרַא עיר
 :עּפש ןענייז עכלעוו ,טרָאד עיצַאזינָאל
 רעד ןגעוו ןעלקיטרַא טימ ןעמַאזוצ רעט

 םעד ןגעו ןוא עיצַארעּפָאָאק רעשידיי

 ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשוצ ןלערוטלוק
 .ןיא ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא עניטסעלַאּפ
 :לַאיצָאס רעשידײ רעד ןופ םרָאפכוּב
 ט"א עקירעמַא ןיא עיצַארעדעּפ רעשיטס
 ,קרָאי:וינ) יאניטסעלַאּפ ןגעוו תמא רעדז
 ןיא טצעזַאב ךיז 1912 ףוס ,7
 טעּברַא רעד ךיז ןּבעגעגרעּביא ,עשרַאװ
 עג ,לוש רעכעלטלעוו רעשידיי ַא רַאפ
 יד ןטעּברַאסיוא ןוא ןריזינַאגרָא ןפלָאה
 רעשידיי רעטשרע רעד ןופ סַארגָארּפ

 רַאפ טריקסַאמרַאֿפ) עשרַאװ ןיא לוש
 ןעמָאנ ןרעטנוא טכַאמ רעשירַאצ רעד
 עשידיי יד טנרעלעג ,("םידלי ךוניח?
 :ַאק ןופ ןסַאלק ענעדיישרַאפ ןיא ךַארּפש
 טימ ןעמַאזוצ ,עיזַאנמיג:לדיימ סיקצעל
 ?װָאקול קחצי ןוא סעקלַאז:שטיוורוה ,ש
 עיטַאמָאטסערכ יד טלעטשעגפיונוצ יקס
 :ידוי עיײנ רעזנואק רָאינרעל ןט3 ןרַאפ
 ,ןײטשּפע-ןיװעל רעדירּב ג"פ) "לוש עש
 ?פיוא ךס ַא ןטלַאהעגסױא ,1914 עשרַאװ
 רעד רַאפ טלעטשעגפיוננוצ .(סעגַאל
 "טעטיסרעווינואסקלָאפח ןופ קעטָאילּביּב
 ,עלעירעטַאמ --- עטכישעג : רעטלוקח ַא
 "רוטלוק עגיטסייג ןוא עכעלטפַאשלעזעג
 ,(305 ז"ז ,1914 ,עשרַאװ ,"הידוהיח ג"פ)
 ףוס ,המחלמ רעד ןופ ךָארּבסױא ןכָאנ
 טווּורּפעג ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ,5
 רעשידי רַאפ טּפַאשלעועגע ַא ןדנירג
 ןופ ק"צ ןיא טעּברַאעג ,"עיצַאזינָאלָאק
 רעשיטסילַאירָאטירעט:שיטסילַאיצָאס רעד
 :טימ ,רָאטערקעס סלַא רעטעּפש ,ײטרַאּפ
 טריטקַאדער ךיוא ךָאנרעד ןוא טעגרַאעג
 רעד ךָאג ,"טרָאװ חעזנוא? ןַאגרָא ריא
 :ירעט:ןטסילַאיצָאס יד ןופ גנוקינייארַאפ
 ?קירוצ ךיז ,צ"ּפ יד טימ ןטסילַאירָאט
 ךיז ןוא טעּברַא רעשיטילָאּפ ןופ ןגיוצעג
 ַא ןופ יוּבפיוא םעד ןּבעגעגּפָא ןצנַאגניא
 רעשיטסילַאיצָאס רעכעלטלעוו רעשידיי
 ?עגפיוא שיטְקַאפ ,עקירעמַא ןיא לוש
 ?עגסיוא ,לושיגניר:רעטעברַא יד טיוּב
 ןופ ןּבעגעגסױרַא) םַארגָארּפ ריא טעגרַא
 גניר-רעטעּברַא ןיפ טעטימָאקסגנודליב
 חָאטקעריד ןעוועג ןוא ןֿפַאשעג - ,(0
 ןופ ןסרוק:רערעל ןוא לושלטימ רעד ןופ
 עצנַאג ַא ןּבעגעגסױרַא ,,גניר-רעטעּברַא
 עיינ ידח יו ,שידיי ןופ רעכיּבנרעל ייר
 יִלֹּבֲאפ ורביהא ג"פ) לייט 3 ןיא ,"לוש
 לײט 5 ,"רעגנַאפנָא רעדי ,(".ָאק גניש
 רַאפ טסַאּפעגוצ ,("לוש עשידייז ג"פ)
 קרעװ עטלײװעגסיױאש ,ּב ַא ןלוש יד
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 ןוא גורפ .ש ןופ .ב ַא ,"ץרּפ .ל י ןיפ

 טײצ עסיוװעג ַא ,"עלעסָאיז סנָאזעניד

 :ניקװ לַאנרושז:רעדניק םעד טריטקַאדער

 ?רעטעּברַאװ ןופ ןּבעגעגסױרַא) ײדנַאלרעד

 .ק ןוא רערעל ,ל טימ ןעמַאזוצ ,("גניר

 לַאנרושז ןשיגָאגַאדעּפ םעד -- רמרמ

 ןעמַאוצ -- רעטעּפש ןוא "גנואיצרעז

 -- ןָאסירעמ ר"ד ןוא רערעל ,ל טימ

 רעזנואש לַאנרושז ןשיגָאגַאדעּפ םעד

 רעד ןופ רַאטערקעס ןעװעג .,"דניק

 רַאפ י"נ ןיא עיסימָאק רעשיפַארגָאטרָא

 ?גייארַאפ ןוא גנוכעלטייהנייארַאפ רעד

 ,גנוגײלסױא רעשידיי רעד ןופ גנוכַאּפ

 ןעגנולדנַאהּפָא ,ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאּפ

 ?ָאמַארבַא ןָאעל פ"א ךיוא ,םיריש ןוא

 ,"טפנוקוצ רעדע ןיא ,ןיקעּב ,ל ,שטיוו

 :עּברַא ןופ ןַאגרָא -- "דניירפע םעדא
 ,"רעפּפמעק ןעשידיא םעד; ,גגיר:רעטי

 רעכעלגעט רעד ןיא ןוא "יש ,א ,פײ

 רעד ךָאנ .עסערּפ רעשידיײ:שינַאקירעמַא
 ןופ גנוגעװַאּב-לוש רעד ןיא גנוטלַאּפשי
 וצ רעּבירַא 1926 ּבײהנָא גניר:רעטעּברַא
 - ,רעוט:לוש עּפורג רעקניל רעד

 -- 1877) ןַאטּפיל ןיוועל
 ,רעּפעינד:ןפיוא :ועילהָאמ ןיא .ּבעג (

 .'ר ןופ לקיגייארוא ןַא דצ סרעטָאפ ןופ

 ,רענַאילָאמס םייח
 .ענרַאפ וצ ןעוועג
 עסיועג ַא ןעמ
 "הָאמ ןיא טייצ
 הליהק רעוועיל
 ,תֹונּברה אסּכ םעד
 ךָאנ יא סָאװ
 "רענּפמעקא םעד
 2ַאבמוא ןּבילּבעג
 :ַאֹּב טָאה ,טצעז
 עג ירפ ןוא גנויצרעד עשידיי ַא ןעמוק
 :עג רָאי 10 וצ ,רענעלליואוו סלַא טמָׁש
 רעטעפש .המיּב רעד ןופ תושרד טגָאז
 ,גנודליּב רענײמעגלַא טימ ןּבעגעגּפָא ךיז

 הכוז טָאה רעכלעוו

 230 ןיװעל

 :םעשַאּב ךיז ןוא טנעײלעג ליפ רעייז

 =יל עטשרע ענייז .יירערעל טימ טקיט
 ןיא ןעװעג ןענייז ןּבָארּפ עשירַארעט
 ןופ גנוקריו רעד רעטנוא ,שיערּבעה
 ןיא ןּבירש וצ ןּבױהעגנָא יקסניּפ דוד
 ואוו ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג 1900 ,שידיי
 סָאד" גנולייצרעד ַא טימ טריטויּבעד
 ?ניא ךיז ןַאד טניז ,?דויז ןיא "ל'מותי

 רעשירַארעטיל רעד ןּבעגעגּפָא ןצנַאג
 ,"הריפצהו ןיא טעּברַאעגטימ ,טייקיטעט
 ןיא ןעגנולייצרעד ןוא ןציקס טקורדעג

 :ײצ:סקלָאפ רעשידויז ,"טלעווש ,"דויח

 .ד .ח ר"ד רעגָאװש ןייז ןופ ר"א "גנוט
 ,"חלשהי עשיערּבעה יד ןיא ךיוא ,ץיוורוה
 רענעי וצ .ַא"א "ןמזהא ,"ףסאיחא תולי
 ערעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא ןעוועג טייצ
 ןרָאפעגרעּבירַא 1904 ,ןטסילעװָאנ עשידיי
 :עּברַאטימ רעקידנעטש סלַא ּב"טּפ ןייק
 יד טריפעג ואו ,"דניירפק ןופ רעט
 טצעזַאּב ךיז 1908 .גנולײטּפָא:ץניוװָארּפ
 :םוט?םוי ייר ַא ץוחַא ואו ,ענליוװ ןיא
 =יינש ,"ןעגנַאזע ,"חסּפ דובּכל) רעטעלּב
 סנילָאגרַאמ .פ טריטקַאדער (ַא"א "רהָאי
 סָאד 1909 טניז ןוא "גנוטייצ עשידיא;
 ?ץלָאה ןוא טפעשעג-צלָאה רַאפ טַאלּבכַאפ
 ?בֹוא) רעלדנעהצלָאה רעדא עירטסודניא
 .מ ןופ עיצקַאדער רעלענימָאנ רעד רעט
 :נעכָאװ רענליווח סָאד ןוא (יקסרושימ
 2עג ןיא ץֹּכ ןויצנּב ןכלעוו ןופ ,"טַאלּב
 ;ּפָא ךיז טָאה סָאװ ןוא רעדנירגטימ ןעוו
 51סנָאנַא יד ןעוו ,1914 רעמוז טלעטשעג
 ריא טכַאמעג לטּב טָאה לצעמ רָאטנָאק
 ןלָאצ וצ גנוטייצ רעד טימ טקַארטנָאק
 ןּבירשעג .תועדומ רַאפ רָאי ַא לּבור 0
 ?עפ ןוא ןעלקיטרַא עשיטסילַאנרושז ךיוא
 רעד ,טגעדאק עד ,קיטנַא פ"א ןענַאטעיל
 :ּפיל ,אידעס ןבא ,רעדמערפ ַא ,רענעגייא

 ןיא טעּברַאעגטימ המחלמ ּבײהנָא ,ל ןַאמ
 ןוא "דניירפ רעד, לטעלּבגָאט סנילָאגרַאמ
 ךיז ןכַאמרַאפ רעייז ךָאנ ,"ןמזה דהי ןיא
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 .לופַאּב ןעװעג ואװ ,ּב"טּפ ןייק קעװַא
 :הָאמ רַאפ זָאּפָאקעיװ ןופ רעטקיטכעמ
 ּבײהנָא ,.ּבוג רעקסנעלָאמס ןוא רעוועיל
 ײמרַא רעד ןיא טריזיליּבָאמ ןעוועג 6
 ?רַאפ עיצולָאװער-ץרעמ רעד זיּב ןוא
 רעּבירַא ןַאד ,קסנעלָאמס ןיא טכַארּב
 םויה?דע זיא רע ואו ,עװקסָאמ ןייק

 רעד ןופ רַאטערקעס סלַא טלעטשעגנָא
 ןוא ןציקס טנייז ןופ --- .הליהק רעשידיי

 םרָאפכוּב ןיא סױרַא ןענייז ןעגנולייצרעד
 :ערש .ש ג"פ) "ןעטפירשפ ט"א .ּב 2
 יב 11 ,208 ז"ז ,1910 .ּב 1 ,ענליוו ,קרעּב

 ,ּב ןייא ןוא (178 ז"ז ,1914 ,"עדנעלע{

 ג"פ) "לצו רוא; ט"א שיערּבעה ןיא

 ןייז זיא טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ ,("הישוּתח

 ,"םימולע ביבאּבז ט"א עיגָאלירט:ןַאמָאר
 ףיוא ךיוא טצעזעגרעּביא טָאה רע סָאװ

 עכָאּפע יד םורַא טמענ סָאװ ןוא שידיי
 :ָאװער רעשיסור רעטשרע רעד רַאפ ןופ

 =יוװַצ ןוא רעטשרע רעד ןשיװצ ,עיצול
 .רעּבָאטקָא ךָאנ ןוא עיצולָאװער רעט
 ךיז ןּביג ןעגנולייצרעד ענייז ןיא--,7

 רעד ןופ ןפיט יד ןייא סרעדנוזַאּב םיא

 :ליש רע עכלעוו ,טלעוו רעשידיי רעטלַא
 ,טיקכיוו ןוא עּביל ליפ טימ טרעד
 :ַאטנעמיטנַאס וצ לָאמליײט קידנעייגרעד

 ;עג יד םיא ןעגנילעג רעקינײװ ;טעטיל

 יד --טײצסגנַאגרעּביא רעד ןופ ןטלַאטש

 ייווצ ןשיווצ? עירעס ןייז ןופ ןטלַאטשעג

 ?ייא טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה--,"ןעטלעוו

 רעד עציקס סיקרָאג ,מ יו ,קרעוו עקינ
 סעדנַאװעל .ל ,(1902 ,עשרַאװ) "רעזעל

 ַאװ ןוא "םרוטש ןיאז ןענַאמָאר עסיורג

 ,(1913 ,"לַארטנעצז ג"פ) י"זימער רעסיורג

 םמק. 066604888 ןיא ,יקסוועשטידרעּב ,י .מ
 .לעּב ןֹוא רעגינ .ש ,2,2ז.מ ;,64

 ןוא ןעּבעל , ןיא ,ןיגלָא } "דניירפ , ןיא---תובשחמ
 ./ ,1909 ,"טפַאשנעסיוו

 232 ןיוועל

 -- 1867) והירמש ןיוועל
 רעקסנימ ,שטָאלסיװס ןיא .ּבעג (

 ןוא רדח ןיא טנרעלעג רָאי 15 זיּב .ּבֹוג
 ןיא לושלַאער טקידנעעג רעטעּפש ,הבישי
 2ןטש ןוא קסנימ
 .ינוא יד ןיא טריד
 ןופ ןטעטיסרעוו
 ןוא גרעּבסגיניק
 רע ואוו ,ןילרעּב

 ןעמוקַאּב טָאה
 ף"ד לטיט םעד
 ןַאד ,עיפָאסָאליפ
 רעניּבַאר ןעוועג
 1904 ,וַאלסָאנירעטַאק ןיא ןוא ענדָארג ןיא
 ןופ רעגידיירּפ סלַא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא
 ,ענליוו ןיא "שדוקה תרהטפ לֹושרָאק רעד
 ענליוו ןופ ןרָאװעג טליײוװעגסיוא 6
 :וסָאג רעטשרע רעד ןופ טַאטוּפעד סלַא
 ןטלַאהעג טָאה רע ואוו ,עמוד רעשירַאד
 רעשידי רעד ןגעװ סעדער עכעלטע
 =ייררשרעטנוא יד ןשיװצ ןעוועג ,עגַארפ
 ,"ףורפיוא רעגרַאּביװח ג"א םעד ןופ רעב
 לושלַאער רעד ןופ דימלּת סלַא ןיוש
 לײטנָא ןויטקַא ןַא ןעמונעג רע טָאה

 +וצ ,גנֹוגעװַאּב רעשינויצ:יבבוח רעד ןיא

 ןענַאטשעג ןעניקצָאמ ָאעל טימ ןעמַאז
 עשידיי יד ןופ ןייארַאפ םעד ןופ שארּב
 ,ןילרעּב ןיא דנַאלסור סיוא ןטנעדוטס
 סלַא עיצַאטיגַא עשיטסינויצ ַא טריפעגנָא
 ,טסיצילּבוּפ ןוא רענדער רעטנכייצעגסיוא
 ?רעּביא עכעלטַאנַָאמ יד טריפעג 1--+0
 ,"חלשהז ןיא ןּבעל ןשידיי םעד ןופ ןטכיז
 והירמש ּפ"א טקילײטַאּב ךיז רעטעּפש
 ?בעה ןוא עשידיי ענעדיײשרַאפ ןיא יולה

 ,"ךניירפח ,"דויח יו ,ןטפירשטייצ עשיער

 =עגסױרַא ענליוו ןיא .ַא"א "טלעװ עיינז
 +ינויַצ ַא טימ גנוטייצ עשיסווַא ןּבעג

 טול ןוא 110888 2גקח גנוטכיר רעשיטס
 עשיטסינויצ יד טָאה עוויטַאיציניא ןייז
 טעדנירגעג דנַאלסור ןיא עיצַאזינַאגרַא
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 "קלָאפ עשידוי סָאדװ טַאלּבנכָאװ סָאד
 ןּבירשעג טָאה רע ואוו ,(אירול ףסוי עז)
 ןוא עשיטילַאּפ ףיוא ןעלקיטרַא עכעלטע
 ןט6 םעד טניז .סעמעט עשיטסינויצ
 רע ןכלעוו ףיא ,סערגָאק ןשיטסינויצ
 יד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 ךיז .ל טָאה ,עדנַאגוא ןגעק ?רעגָאזןיינז
 -נָאק עשיטסינויצ עלַא ןיא טקילײטַאּב
 :טימ יירד יד ןופ רענייא ןעוועג ,ןסערג
 :ןקעזקע רעשיטסינויצ רעד ןופ רעדילג
 טצעזַאּב ךיז 1908 ,דנַאלסור ןיא עוויט
 ןויטקַא ןַא ןעמונעג ,דנַאלשטיײד ןיא
 :טייד יד ןופ ןייארַאפספליהל ןיא לײטנַָא
 רַאפ טעּברַאעג טּפױהרעד ,"ןדיי עש
 םוקינכעט ןשייערּבעה ןופ גנודנירג רעד
 םעד רַאפ טלעג טלמַאזעג ,הפיח ןיא
 ןרָאװעג טלייוועגסיוא 1913 ,וו"זַאא קעווצ
 ןַאד טניז ,טעטימָאקסנָאיצקַא ןגנע ןיא
 ןיא ןוא "א ןיא בור סָאד טבעלעג
 יד טכַארּברַאפ טָאה רע ואוו ,עקירעמַא
 טכַאמעג לָאמ ךס ַא ןֹוא ,ןרָאי=המחלמ
 סלַא רעדנעל ענעדיײשרַאפ ןיא ןכוזַאּב
 רעריפטּפיוה עטסבושח יד ןופ רענייא
 רעד ןופ ןטסידנַאגַאּפָארּפ עטסקיטכיוו ןוא
 :יפ ענייז ןופ .עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ
 ,ןעייסע ןוא ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ על
 עשידיי יד ןיא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ
 ןיא טּפיוהרעד ,עקירעמַא ןופ ןעגנוטייצ
 ןַא סױרַא זיא ,המחלמ תעשּב ?טײהרַאוװש
 :המחלמ ןיאי טיא .ּב 2 ןיא לַאװסיױא
 ג"פ) "ךוּבעגַאט ַא ןֹופ רעטעלּב / ןעטייצ
 ,יןַאיצַארעדעּפ עשיטסינויצ רענַאקירעמַאװ
 ערעדנוזַאּב ַא ;(317 ןז"ז ,1915 .ּב 1 ,י"נ

 ;נוא ,ּב ןט1 םעד ןיא ןעלקיטרַא עירעס
 :עגיא רעזנואפ לטיט םענײמעגלַא ןרעט
 ;1כַארּפש םעד טלדנַאהַאּב "המחלמ ענ
 ,הפיח ןיא םוקינכעט םעד םורַא ּפמַאק
 רעד ןופ עיגָאלָאטנַאַא ןּבעגעגסױרַא טָאה
 "לארשי תרישע ט"א עיזעַאּפ רעשיערּבעה
 | ,(1896 ,"ףסאיהא? ג"פ}

 2334 ןַײטשּפע-ןיוועל --- ןיוועל

 -- 1866) יול ןײטשּפע-ןיװעל
 .עטיל ,יקשיװָאקליװ ןיא .ּבעג (

 :רעד עשידיי עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב
 ןייק ןרָאפעגרעּבירַא 1880 רע זיא ,גנויצ
 ,לאומש ,רעטָאפ ןייז ןיהואוו ,עשרַאװ
 =נירגעג 1865 ןייז טריפעגרעּבירַא טָאה
 שעיגילער ןוא עשיערּבעה רַאפ ג"פ ןטעד
 ,1886 ,טיוט סרעטָאפ ןכָאנ ,ןּבַאגסױא עז
 רעדורּב ןיז טימ ןעמַאװצ רע טָאה
 רעטנוא ג"פ םעד טריפעגנָא באז:והילא
 ?עגנָא ןוא ".ע-.ל רעדירּבצ עמריפ רעד
 =וצסיורַא ךיוא םירפס:למור ץוחַא ןּביױה
 =עלטע --רעכיּב עשידיי עכעלטלעוו ןבעג
 ?ךלָאג םהרבא ןופ קיטשרעטַאעט עכ
 טָאה 1890 ,רמש ןופ ןענַאמָאר ,ןעדַאפ
 רעשיטסינויצ .רענעעזעגנָא ַא ,באז:והילא
 רעד ןוא ,י"א ןיא טצעזַאּב ךיז ,ןקסע
 :לעװ ,יול ןּבילּבעג זיא ג"פ ןופ רעריפ
 עשידוי יד, ןּבעגעגסױרַא 1893 טָאה רעכ
 ןעװו .ץרּפ .ל .י ןופ 111 "קעטָאילּביּב
 םימעט עועיגילער ּבילוצ טָאה ג"פ רעד
 סעצרּפ ןטײרּפשרַאפ וצ טגָאזעגּפָא ךיז
 ַא וצ ןעמוקעג זיא ,"ךעלטעלּב-בוט?םויח
 יד ןופ סייררעּביא ןַא וצ ןוא הרות:ןיד
 .ע-ל ןשיווצ ןעגנוָיצַאּב עכעלטפעשעג
 טשרע .רעטכיד ןשידיי ןסיורג םעד ןוא
 רעד רַאפ זיא סָאװ ,ג"פ רעד טָאה 2
 עטסקיטכיו יד ןופ רענייא ןרָאװעג טייצ
 :יװ ,רוטַארעטיל:למור ןופ טיּבעג ןפיוא
 :יּב עשידיי ןּבעגוצסױרַא ןּבױהעגנָא רעד
 רעזנוא? עיטַאמָאטסערכ יד יװ ,רעכ
 2ול קחצי ,ןיװועל בקעי ןופ "לוש עיינ
 2ניק עכעלטע ,ץיוורוה ,ש ןוא יקסווָאק
 ,(סעקלַאז) ץיוורוה .ש ןופ ךעלעכיּב:רעד

 טימ "רעּבירש ערעזנואק םוּבלַא ןַא
 =ַאנ עשיפַארגָאיּב עצרוק ןוא ןטערטרָאּפ
 םורַא .רעלעטשטפירש עשידיי ןופ ןציט
 ַא טעדנירגעג ,ע=ל ג"פ רעד טָאה 14
 טול "קעטָאילּביּב:לַאזרעװינואע עשידיי
 ןיא ןּבַאגסױא סמַאלקער ןופ רעטסומ םעד
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 10 ֹוצ -- שיסור ןיא סקיטנַא ןוא שטייד
 :סיוא םעד ּבילוצ רעּבָא ,לכיּב ַא ,ּפָאק
 ןופ ןענייז המחלמ:טלעוו רעד ןופ ךָארּב
 רָאנ סױרַא "קעטָאילּביּבז רעקיזָאד רעד
 גנולייצרעד סנָאדנַאל קעשוד :ךעלכיּב 9
 ,"שיילפ קיטש ַאװ ןוא "טקיירטשרעפקא
 ?עד ערָאנָאה ;רעּבײרש .ל ןופ ,זרעּביא
 "עּבעיל עטריקסַאמ ידז ןַאמָאר סקַאזלַאּב
 עשיניטנערָאלפפ סענייה ךירנייה ןוא
 דרַאנָאעל ;ןַאמרעדעפ .ל ןופ -- "טכענ
 הנותח טשינ ךיא ּבָאה סָאװרַאפװ סקירעמ
 ןופ -- ןעלעװָאנ ערעדנַא ןוא טַאהעג
 ?רעד סָאקשעשזרָא עזילע ;תובשחמ:לעּב
 ךירדירפ ,"תילדג ,ןעגניראפ ןעגנולייצ
 שונַאי ,"תידוהיז עידעגַארט סלעּבעה
 ינ .ל ןוא "ןערוטַאינימ? סקַאשטרָאק
 --"לעווייט רעדח גנולייצרעד סיָאטסלָאט
 ןופ רעדורּב רערעגנִיי) גרעּבדלָאג ,ל ןופ
 סגרעּבנײיטש בקעי ןוא (םחנמ רעטכיד
 :ָאיב עצרוק טימ)-- "דנַאלסורװ עמעָאּפ
 ןופ ןריפנײרַא עשיטירק רעדָא עשיפַארג
 :ָארעזיל .א .י ,ןעזייר .ז ,תובשחמ:לעּב
 .ע-ל ג"פ רעד טָאה 1917 ,א"א שטיוו

 ןופ רעכיּבנרעל עקינייא ןּבעגעגסױרַא
 ;ץמוקעגפיוא ןַאד יד רַאפ ןַאמטוג לאפר
 ,ןלֹוש עכעלטלעוו:שידיי ענ
 םעד ןופ עּבַאגסױא רעד ןיא טקילײטַאּב
 ר"א "טלעוו עטרירטסוליאק טַאלּבנכַאװ
 :בעטניא ערעדנוזַאּב ַא ,סוינילרַאק .ּב ןופ
 םעד תעשּב טלקיװטנַא טייקיטעט עוויס

 ןזעװסגַאלרַאפ ןשידיי םעד ןופ ילּבפיוא
 :עגסױרַא ןעוו ,23 -- 1921 ןרָאי יד ןיא
 2עג ןוא רעלעניגירָא ץנַאג ַא ןיא ןּבעג
 ?יגירֲא ייר ַא גנוטַאטשסױא רעלופקַאמש
 ;יל יוװ ,רעכיּב עטצעזרעּביא ןוא עלענ
 גָאנילוא םירמ ןוא סודיינ .ל ןופ רעד
 :צינטישז ,ל .ה ןופ ןעגנולייצרעד ,רעוו
 ,ךדיסח ,רעדעפזיר .י ,עלרעּפ .י ,יק
 לאירואח ןופ ןעגנוצעזרעּביא סיקסוװערָאמ
 יד טגירק סָאװ רעד ןוא '"ַאטסָאקַא
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 ןרהאק ןופ עּבַאגסױא סנעזייר .ז ,"שטעּפ
 ךעלכיּב?רעדניק ייר ַא ,,"תונורכז סקיציא
 ,לקנוט ףסוי ןוא ןָאזרעדָארּב השמ ןופ
 ףסויא קילערָאג ,ש ןופ עיּפַארגָאנָאמ יד
 :צלָאה טימ ,39 ז'ז ,ד"ּפרּת) "אקדוּב
 ,ןעגנורידַאר ,רעדליּב יי ַא ןוא ןטינש
 31 ףיוא עיפַארגָאטיל ןוא טסנוקּבָאש
 :טמענ ג"פ םעד ןיא ,(רעטעלּב ערעדנוזַאּב

 --,לאומש ןוז ןייז לײטנָא ןַא ןרָאי עטצעל יד
 :ידיי סלַא טנַאְקַאּב ךיוא זיא ,ע=.ל יול
 רענייא ןוא עשרַאװ ןיא רעוט:ללּכ רעש
 ,"יחרומח ןופ רעדנירג יד ןופ

 =רירטסוליא, 1729 ,224 ן"ז ,"ינויצ ןוקיסקל;
 ,19 .מינ ,"ךָאװ עט

 (ל"ביר) רעּב = קחצי ןָאוניװעל
 ןיא ,ּבעג (1860 טבש 'כ -- 1788 ה"רע)
 ןופ החּפשמ ַא ןיא ,ןילָאװ ,ץינעמערק
 ךופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,סוחי ןסיורג
 אפ ןייז .עינַאּפש

 ?2על הדוהי ,רעט
 דמערפ טינ ,ןיוו
 ץצכעלטלעוו ןופ
 טָאה ,ןטפַאשנסיוו
 ַא ןּבעגעג .םיא
 .טנייוועג רָאג טינ
 גנויצרעד עכעל
 --טייצ רענעי רַאפ
 ,ארמג רָאנ טינ ןענרעל םיא טזָאלעג
 ףנּת ןעגנַאגעגכרוד םיא טימ ןײלַא רָאנ
 ןגעװ ,שיסור טנרעלעג םיא וליפא ןוא
 ףךיוא ןעמ טלייצרעד ס--ל ןטייקיעּפ יד
 ןּבױהעגנָא רע טָאה רדח ןיא :םישודיח
 רע טָאה רָאי 9 וצ ,רָאי 3 וצ ןייג וצ
 ;הלּבק ףיוא רֹוּביח ַא ןּבירשעגנָא ןיוש
 =עטלעז ןוא הדמתה רעסיורג ןייז קנַאדַא

 =עג ירפ רעייז רע זיא ןורכזה חוּכ םענ
 ןוא רעשידומלת רעד ןיא רָאלק ןעוו
 תנותח רָאי 18 ֹוצ ,רוטַארעטיל רעשינּבר
 ןוא רעװש ייּב טצעזַאּב ךיז ןֹוא טַאהעג
 .ץענערג ןשיכיירטסע םעד ןיא רעגיווש
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 ּכַשִמ בור סָאד יו ,ליוויזדַאר לטעטש
 טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז רע טָאה םיל
 ענעזָאלּבעגפיוא ,םיריש טימ ןּבױהעגנָא
 ןשיטעָאּפ םוש ַא ןָא ,ןעמַארג ןיא תוצילמ
 רעד דֹובּכל 1812 רע טָאה ױזַא .טרעוו

 ;סור סיוא ןזױצנַארּפ יד ןופ גנוּביײרטרַאפ -
 ריש ןשיטָאירטַאּפ ַא טסַאפרַאפ דנַאל
 ,"הרובג תונע לוקח
 ,סריג לַארענעג ,ליװיזדַאר ןופ טנַאד

 רעשיסור ןעװעג ,ל ןיא םיא ייּב סָאװ
 רעשינַאעלָאּפַאנ רעד תעשּב רעשטעמלָאד
 טקישעגקעװַא ריש םעד טָאה ,המחלמ
 עטסקיניײװעגיא רַאפ רעטסינימ םעד
 ןעועג רע זיא טייצ עסיוועג ַא ,םינינע
 :עגּפָא ךָאנרעד ,דָארּב ןיא רעטלַאהכוּב
 רעד ןיא רערעל ףיוא ןעמַאזקע ןּבעג
 ליּכשמ םעד ןופ לֹוש רעלָאּפָאנרַאט
 קנַאדַא ןוא לרעּפ ףסוי טַאנעצעמ ןוא
 :עטש ַא ןעמוקַאּב עיצַאדנעמָאקער סלרעט
 לוש רעשידיי רעטנפעעג:יינ רעד ןיא על
 לכיּב ןייז ןופ קורד םעד ּבילוצ ,דָארּב ןיא

 :רעביא ןַא) "סכמה חולע שידיי ןיא
 ;ןּב ייּב --ףירַאט:לָאצ ןשיסור - ןופ גנוצעז
 ןעמוקעג .ל זיא (טנכייצױַאפ טינ בקעי
 .ַאּב ךיז טָאה רע ואוו ,וועיקלָאשז ןייק
 '| ,הלּכשה ןופ ןואג םעד טימ טנעק
 טַאהעג טָאה רעכלעװ ,לַאמכָארק ןמחנ
 ןסָאלשַאּב ,גנוקריוו עטסערג יד םיא ףיוא
 :עלקפיוא רעד ןּבעגוצּפָא ןצנַאגניא ךיז
 1820 ,ל טָאה ,םוטנדיי ןשיסור םעד ןופ גנור
 ,טָאטשגריוּבעג ןייז ןיא טרעקעגמוא ךיז
 ץנַאג ןייז טכַארּברַאֿפ ןיוש טָאה רע ואוו
 ןייז טימ) טײקמַאזנייא סיורג ןיא ןּבעל
 :עג ךיז ױעירפ ךס ַא ךָאנ רע טָאה יורפ
 2אּב עלעירעטַאמ ערעווש ןיא ןוא (טֶג
 :לעװ ,ץרעו ענייז קידנפַאש ,ןעגנוגניד
 עכעלסילשסיוא ןַא טליּפשעג ןּבָאה עכ
 .ידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא עלָאר
 :ָאנ םעד ןבעגעג םיא ןוא הלּכשה רעש

 --."ןדיי עשיסור יד ןופ ןָאסלעדנעמח ןעמ

 י:נעמָאק רעד ןוא

 ,עיגָאלָאעדיא רעשיליּכשִמ רעד יירטעג
 יד ןופ רעריפ רעקיטסייג רעד ,,ל זיא
 ןופ לטרעפ ןט2 ןיא םיליּכשמ עשיסור
 א ןעוועג עירָאעט רעד ןיא ,ה"רי 14
 ןוא ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ רענגעק
 =ַאֹּפִע ןייז ןופ "רעש? ןטייווצ םעד ןיא
 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא קרעװ ןלַאכ
 ,"לארשיב הדועתע גנֹוגעװַאּב : הלּכשה
 יִצ ,הלאש יד טרעפטנערַאפ רע ואוו
 ,ןכַארּפש עדמערפ ןענרעל ןדיי ןגעמ
 וצ ידּכ ,ןטנעמוגרַא עלַא סיֹוא רע טציג

 לָאמעלַא ךיז ןּבָאה ןדיי זַא ,ןזייװרעד

 רעּבירעד ןוא טרילימיסַא ךעלכַארּפש
 =סדנַאל יד ןעמעננָא טציא ךיוא יז ןפרַאד
 ,ליּכשמ ןשיּפיט םעד ,םיא רַאפ ,ךַארּפש
 ;טױנ רעד ןגעוו ךיראמ ױֹױזַא ןיא סָאװ
 =ןושל ןופ דומיל םעד ןופ טייקידנעוו
 ,"תומלשה תילכּתּב קודקדה יּפ לעװ שדוק
 יד ץיײר ןייק ןּבָאה טנעקעג טינ טָאה
 רע רעכלעוו ןיא ,ךַארּפשסקלָאפ עשידיי
 ;ןושל ןּברָאדרַאפ ַא ןעזעג ןיֹולּב טָאה
 ?רַאפ ןופ טשימעגסיוא זיא יז םערָאװח
 :בעה ןופ ענעמונעג ,רעטרעוו ענעּברָאד
 :ֹודּכו שילױוּפ ,שיזיוצנַארפ ,שיסור . ,שִיער
 ןעניז רעטרעװ עשטייד יד ךיוא ,הָמ
 יז ןיא ָאטינ ,טלּפירקרַאֿפ ןוא ןגיוצעצ

 זנוא טקעלק ךָאנ וצרעד ,דילג ץנַאג ןייק
 עטסָארּפ רַאפ רָאנ ךַארּפש עקױָאד יד
 ףימ זַא ןוא ,סעומש ןטושּפ ןוא ןכַאז
 ןּבָאה ,ףירגַאּב ןרעכעה ַא ןקירדסיוא ןליוו
 םוצ טמוק ,ל ןוא--"ןושל ןייק טיג רימ
 הנידמ רעקיזָאד רעד ןיאא זַא ,ריפסיוא
 רימ ןפרַאד סָאװ (דנַאלסור ןיא .ה .ד)
 עשטייד ענייר יד רעדָא ? שטייד:שידיי
 ןופ ךַארּפש יד ןיא יז םערָאװ ,ךַארּפש
 ךַארּפש ַא זיא יז זַא טרפּבו ,הנידמ רעד
 טלעפ סע ,ענייר ַא ןוא עכייר ַא רעייז
 ןוא טייקכעלּביל םוש ןייק טינ ריא ןיא
 סָאװ ,תולעמ עכיוה עלַא ןוא טייקנייש
 ןופ טייקמוקלופ רעד וצ ןָא ךיז ןרעק
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 רעד וצ גנוָיצַאּב עקיזָאד יד ,"ךַארּפש ַא
 טכַארּבעג ךיוא םיא טָאה עגַארפכַארּפש
 ;ניא סנטצעל רענעפורעגױזַא רעד וצ
 :ָאעט רעשיװַאלס/ רעטגערפעגּפָא ןצנַאג
 ?ַאלס יד ןיא ןדיי יד רעכלעוו טול ,"עיר
 2עג לָאמַא ןּבָאה ןלָאז רעדנעל עשיו

 ײרַא רעטעּפש טשרע ןוא שיװַאלס טדער
 ףיוא קוק ןימ ַאזַא ייּב ,שידיי וצ רעּב
 ןיא סָאװ ,שודיח ַא תמאּב סע זיא שידיי
 זיא סע ןעװ ,1828 רָאי םענעגייא םעד
 ,ל טָאה ,"לארשיּב הדועּתת רעד סױרַא
 --שידיי ןיא קרעװ ַא ןּבירשעגנָא ךיוא
 רַאפ רעּבָא זיא סע ,"טלעוו-רקפה ידח
 עשידי ערעדנַא ךסַא יװ ,ןּבעל ןייז

 טינ ,םירבהמ עשיליּכשמ יד ןופ קרעוו
 וּתעשּב טָאה סע םגה ,ןרָאװעג טקורדעג

 :ָאװ ץנַאג רעּביא די:בתּכ ןיא טרילוקריצ
 םעד קידנפורסױורַא ,רעטייוו ךָאנ ןוא ןיל

 :עג עריטַאס רעד ךרוד יד ןופ ןרָאצ
 טקערידמוא ןוא ןטנעמעלע ענעפָארט
 ;טפירש עשיליּכשמ יד ףיוא קידנקריוו
 ,שידיי ףיוא ןּביירש םעד תבוטל רעלעטש

 טכַארטַאּב "טלעו=רקפה ידח ןעק ךָאד
 קרעװ ןלעניגירַא ןטשרע םעד רַאפ ןרעוו
 רוטַארעטיל;הלּכשה רעשידיי רעד ןופ
 ,רעכַאפנייא ַא ןיא ןּבירשעג ,דנַאלסור ןיא
 ןיא ,ךַארּפש רעשידיי רעכעלמיטסקלָאפ
 טריקיטירק ,גָאלגיד ַא ןופ םרָאפ רעד
 טיאּבג יד ,טיילסלהק יד ףרַאש רעייז סע
 :ערָא יד ןקירד סָאװ ,סעסקַאט:לעּב ןוא
 סרָאטװַא םעד ךרוד טריפ ןוא ,טיילעמ
 ןעמענ ךיז ןפרַאד ןדיי זַא ,קנַאדעגסגנילּביל
 םורַא רָאי 60 ןיא טשרע ,טעּברַאדרע וצ
 עג טֿכעלטנּפערַאפ "טלעוו:רקפה יד זיא
 ;סקלָאפ רעשידוי; ס--ע"ש ןיא) ןרָאװ
 ?סורַא םעד ךרוד (! ,1888 ,ײקעטָאילּביּב
 ?רעּב) רעּב:בוד קרעװ ס--ל ןופ רעּבעג
 2ָאיּב ןייז טימ ןעמַאזוצ ןָאזנַאטַאנ (דרַאנ
 ןָאזנַאטַאנ טָאה רעטעּפש ,ל ןופ עיפַארג
 :ַאּפװ ט"א םרָאפכוּב ןיא ןּבעגעגסױרַא סע
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 .טלעו-רקפה יד רעדָא ,קירּב ענעריפ
 ,גגוּבירשעּב:סנעּבעל סנָאזניװעל ,ּב ,י 'ח

 סָאװ ךיוא ,סומזיטענגַאמ ןופ דוס רעד

 ?רַאװ) ?טלעוו רעועי ףיוא ךיז טוהט סע
 ?ָאס דוד ג"פ ,עגַאלפױא עט3 ;1891 ,עש
 ?עגרעּביא -- ,78 ז"ז 1903 ,עשרַאװ ,ַאוװ
 'רח--עליה רעד ףיוא--ט"א 1910 טקורד
 ?פירש ענעּבילקעג / ןהָאזניװעל רעּב קחצי
 :געדנַא םוצ .,עיפַארגָאיּב ןייז טימ ,ןעט

 ןיא ;("טייצרהָאי ןעט:50 ןייז ןופ גנוק
 ץוחַא ,ןײרַא ךיוא טייג ךוּב ןקיזָאד םעד

 ס -- ל גנולייצרעד רעטצעזעגרעּביא ַא
 ,עשרַאװ ,רעדנוזַאּב ךיוא סױרַא) ?םירמץ
 ?ידנעטשּבלעז ץנַאג ,רעטייווצ ַא 1
 סָאװק רעדָא) "טלעורקפהע לייט רעק
 ,("טלעװ רענעי ףױא ךיז טוחט איס
 ןופ גנוטעּבראַאּבַא רָאפ טלעטש סָאװ
 עריטַאס רעשידיסחיטנַא רערעטיּב ס--ל
 ?טסעפ רעווש רעּבָא זיא'ט ,"םיאפר קמעז

 :רַאַאּב עשידיי עקיזָאד יד יצ ,ןלעטשוצ
 ןופ רעדָא ןילַא רּבחמ ןופ זיא גוטעּב
 ןופ ריש רעשיריטַאס ַא .ױעּבעגסױרַא םעד

 ןיא טכעלטנפערַאפ ןיא שידיי ןיא ,ל
 ,"ל"ביר טוקליש

 *ניא ג"פ) ".ל רעּב קחציא ,ןילַאמרעה ,ד ,מ

 ר"ד ;(1904 ,יינ ,"קעטָאילּביּב} עלַאנָאיצַאנרעט

 ייֵל רעשידײ רעד ןופ עטכישעג ידע ,סעניּפ ,מ

 .ל .ּב יי, ,ןיװטיל ,א 191-88 ז"ז ,1 ,"רוטַארעט

 ,"טפַאשנעסיװ ןוא ןעּבעלא ןיא ,"טייצ ןַיז ןוא

 ןוא ל"בירפ רעד, ,רעגיב ,ש 110-59 ,1

 ,ןעויר .ז 152 ,1910 ,"דנירפ, ןיא ,"שידוי

 --225 ן"ז ,| ,"עלעדנעמ זיּב ןָאסלעדנעמ ןופ,
 "ָאנָאקע עשידיי סָאדע ,יקסניצשעל בקעי 6

 ן"רוטארעטיל רעשידי רעד ןיא ןּבעל עשימ

 םיא ןגעװ רוטַארעטיל רעכײר רעײזא ץוחא

 ,א"א שיסור ,שיערּבעה ןיא

 --1889 14/טז1) םהרבא ןָאסניװעל
 ַא ןיא זדָאל ןיא ,ּבעג (

 ןופ טמַאטש סָאװ ,עילימַאפ רעשירחוס
 ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 13 זיּב .עטיל
 ַא רעמערק בקעי:םייח ייּב טשרעוצ
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 ,ןויצ בבוח ןוא ליּכשמ ,ןדמל רעסיורג
 שיערּבעה ןיא קרעװ ייר ַא ןופ רּבחמ
 שרודפ ,"ץרפ לע ץרּפ* יװ ,שידיי ןוא

 ,(א"א "עידעגַארט עשידיי יד/ ,"ןויצל
 ןופ רּבחמ) גנילזיצ לציא ייּב ךָאנרעד
 ןופ רעדורּבַא ,"לארשי ץרא טוקליק
 ַא ןוא גנילזיצ ןויצנּב 'ר בר רענעמשָא

 2עגלַא ,(רעמערק .י .ח ןופ רעגָאװש ַא

 ?סלדנַאה יד ןיא ןעמוקַאב גנודליּב עניימ
 ?מיג יד ןיא ,ןדָאל ןוא שזרעגז ןופ ןלוש
 :ַארּפ ןוא עירדנַאסקעלַא:ײג ןופ סעיזַאנ
 טכװַאּב טייצ עצרוק ַא 1910 ,עשרַאװײעג
 םעד ןוא עשרַאװ ןיא לושנטסיטנַאד ַא
 ןַאד ,גיצּפיײל ןיא טעטלוקַאמ ןשיניצידעמ
 טצעלוצ ןוא ןשיטַאמעטַאמ ןפיוא רעּבירַא
 ?עשרַאװ ןופ טעטלוקַאפ ןשידירוי ןפיוא

 טקידנעעג ןכלעו ,טעטיטרעווינוא רעוו
 יבוא רעד ןיהואוו) ווָאטסָאר ןיא 6

 המחלמ רעד תעּב ךיז טָאה טעטעטיסרעוװו
 :ָאקרַאכ ןיא ךיוא טרידוטש ,(טרִיוקַאוװע
 1916 טניז .טוטיטסניא * סלדנַאה רעװ

 :ךעלטפַאשלעועג רעד ןיא ןגױצעגנײרַא
 :ָאק ןיא טעּברַאעג ,טעּברַא רעשיטילָאּפ
 ג"פ * רעדניק ןשיערבעה ןיטַארעּפָא
 א"צ טָאה סָאװ ,ָאקרַאכ ןיא ."רפסה;
 ,"לארשי ימכחע גנולמַאז ןייז ןּבעגעגסױרַא

 ?טסגיק רעװָאקרַאכ ןרַאפ טצעזעגרעּביא
 ילקגיוו רעזנואק רעטַאעט ןשידיי ןשירעל
 ןיא/ ,ינָאדלָאג ןופ ?ןיטריװ:לעטָאה יד;
 :עיּפ ייווצק ,שטיוועקשוי .ש ןופ "טָאטש
 :עג טריפעגפיוא) א"א ןַאטסָאר ןופ ײַאר
 ,(ייווצ עטשרע יד זיולּב ןענייז ןרָאװ
 טריטקַאדער ןיקסנימערעמ טימ ןעמַאזוצ
 :יריעצע יד ןופ ןַאגרָא ןכעלטנכעוו םעד
 "טעּברַא ןוא דרעש דנַאלסור ןיא "ןויצ
 'מונ 5 עטשרע יד ,1918 11/ טניז סיורַא)
 ,(וועיק ןיא עקירעּביא יד ,וװָאקרַאכ ןיא
 ,טייצ רָאי ַא רעּביא טריטסיסקע טָאה סָאװ

 :יריעצ ַא ֹווָאקרַאכ ןיא ןּבעגעגסױרַא 9

 2800240428 גגוטייצנכַאװ עשיטסינויצ

 ןָאסניוװעל

 ןיא רושָארּב ַא ןּבעגעגסױרַא
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 טרעקעגקירוצ ךיז 1920 ףוס ,26ע3אמ
 =דָאלװ ןיא טעּברַאעגטימ ואוו ,ןלוּפ ןייק
 םַאזוצ 1921 4/א} טגיז ,"טַאלּבעגַאט רעז
 ?קַאדער (י"א ןופ) ןַאּבפױל .י טימ ןעמ
 ןַאגרָא ןכעלטנכעוו ןלַארטנעצ םעד טריט
 ריעצה לעוּפה לש תימלוע תודחאתהז ןֹופ
 קלָאפ! עּפָאריײא:חרזמ ןיא "ןויצ יריעצו
 ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,"דנַאל ןוא
 ?סיצילּבוּפ ןבירשעג ,ןעגנוטייצ ערעדנַא
 ?סירָאמוה ,ןענָאטעילעפ ,ןעלקיטרַא עשיט

 ןוא עלעניגירַא רעדיל ,ןורעפ עשיט
 ,ןָאסנמחנ .א פ"א ךיוא ,עטצעזעגרעּביא
 ןּבירשעג ,ויַאמּוַאנ .א ,יול:ןּב ,ןמחנ-ןּב

 יל י ,רענערּב .י .ח ןגעװ ,ןעלקיטרַא
 סיקסווָאקטיּבגרעּבמָארּב ,ּפָארּפ ןיא ץרּפ

 ,16146 לַאנררשז:שדוח ןשיליוּפ
 שידיי א

 ןרַאפ .טצעזעגרעּביא ,ןָאדרָאג ,ד .א ןגעוו

 ינעגוועיז ןַאמָאר סגיקשוּפ ג"פ:לּביטש
 ;סיוא 1922 .שיערּבעה ףיוא "ןיגעינָא
 עג ואוו ,םייס ןיא ןרָאװעג טלייוועג

 "תודחאתה; עּפורג רעניילק רעד וצ טרעה
 ,(?ָאלָאקו) ּבולק-םייס ןשיריי םעד ןופ

 -- 1880 םורַא) םירָאּב ןָאסניוװעל
 ?בעטיוװ ,לעּפעל ןיא ,ּבעג (

 עמערָא ןופ עילימַאּפ ַא ןיא ,,ּבוג רעקס

 ישי ןוא םירדח ןיא טנרעלעג ,רעמערק

 על ןשידיי םעד ןופ רעליש סלַא ,תוב

 ןענַאטשעגוצ ענליוו ןיא טוטיטסניא:רער
 -יטסניא םעד ןקידנע ןכָאנ ,"דנוּבק םוצ

 ַא ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג--1900 טוט

 ,,ּבוג ױעשירװַאט ,קַאמקָאט:סיורג ןיא ת"ת
 ןיא טרידוטש ,דנַאלסױא ןייק קעװַא ןַאד

 רעד ןיא קיטעט ןעוועג ,ןיצידעמ ןרעּב
 רעד ןופ עיצַאוינַאגרָא רעשידנעלסיוא
 טנערעפער סלַא ןרָאפעגמורַא ,ײטרַאּפ

 1905 ,סעינָאלַאק עשיטנעדוטס יד ןיא
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 ג"פ רעװענעׂשז םעד ןיא טכעלטנפערַאפ

 סָאװק ןרושָארּב ערעלוּפָאּפ יד "דנוּבץ ןופ
 ןוא ?גנולמַאזרעפ עדנעריאוטיטסנָאק ַא ןיא
 "םַארגָארּפ רעזנוא ןוא עיצוטיטסנָאק ידץ
 1905 ףוס ,םזינויצ ןגעוו ךיוא ,/ט 2 ןיא
 :געָאנ סלַא ענליוו ןייק טכַארּבעגּפָארַא
 :עג ןַאד םעד ןופ רעטעּברַאטימ רעט
 --"דנוּבח ןופ ןַאגרָא ןלַאגעל ןטעדנירג
 =ײצסקלָאפ ידע רעטעּפש) "רעקעוװ רעד?
 גָאק ,וו ןוא ןַאמ--נַא .ּפ ןופ ר"א (יגנוט
 רעד ןופ רַאטערקעס ןעוועג ,יקסוװָאס
 ןּבלַאהטרעדנָא ןופ ךשמ ןיא עיצקַאדער
 ?סיוא ןופ+ גנולײטּפָא יד טריפעג ,רָאי
 :סיוא רעד רעּביא ןטכיזרעּביא ןוא "דנַאל
 סלַא ;גנוגעווַאּב = רעטעגרַא רעשידנעל

 לגילפ ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ רעיײטשרָאפ
 :ַאנ ןופ חעגנעהנָא ַא ןעוועג) "דנוּבא ןופ
 ,(ןענײארַאפ עלענַאיסעּפַארּפ עלַאנָאיצ
 ןגַארּפ יד טימ טריסערעטניא טּפיוהרעד ךיז
 =לַאנָאיצַאנ רעד ןופ ץנעטעּפמָאק ןופ
 הליהק ןוא לוש ,עימָאנָאטװא רעלערוטלוק
 ןיא ךיוא ,ןגעוורעד ןבירשעג ליפ ןוא
 ,לשמל) "דנוּבח ןופ ּב"מז ערעטעּפש יד
 עייג יד, ּב"מז ןיא--"לושסקלָאפ עשידוי יד;
 :רע רעלַאנָאיצַאנ ןעגעווא ;1 ,1908 ?טייצ
 ,1910 ,יןעגַארפ-טייצ, ּב"מז ןיא--?גנוהיצ
 ןופ רָאטקַאדער רעלעיציפָא סלַא 2
 וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ "גנונּפָאה רעד;
 ןיא עמרוט רעקשיקול ןיא ,גנוטסעפ
 :קע:הכולמ םֹוצ טיירגעגוצ ךיז ענליוו
 ןוא ןטלַאהעגסױא 1908 םיא ,ןעמַאז
 לטעשז ןיא רָאטקָאד סלַא טריציטקַארּפ
 המחלמ:טלעו רעד תעשּב ,וועיָאל ןוא
 ןיא טנָארּפ ןפיוא ןעוװעג טריזיליּבָאמ
 :יװ עיצולָאװער:ץרעמ רעד ךָאנ ,ןלױּפ
 ,ײטרױַאּפ רעד ןיא קיטעט ןעוװעג רעד
 ?עיקז ,"רעקעוװח רעקסנימ ןיא ןּבירשעג
 טכעלטנפערַאפ ַא"צ ,יגנוטייצסקלָאפ רעוו
 :יא ,ללכּב גנודליּב ןעגעוו רוׁשָארּב יד
 ?קלָאפ רעשידיא ןוא ךַארּפשקלָאפ רעשיד
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 ידש "דנוּב/ ןופ ג"פ) "טרפּב גנודליּב
 =ַאּב ךיז ,(16 ז"ז ,1917 ,ּב'טּפ ,"טלעוו
 =ַאיצַאנ רעקיליײװטיײצ רעד ןיא טקיליײט
 ןעוועג .,וועיק ןיא גנולמַאזרַאפ רעלַאנ
 =לָאֹּב יד ןופ טריטסערַא טייצ עסיוועג ַא
 ,סעקיוועש

 עּבויל טרַאמשנעזײא  ןָאטניוװעל
 ןיא ענליוו ןיא .ּבעג (1903 /ֵש -- 1866)
 עטוג ַא ןעמוקַאּב .עילימַאפ רעכייר ַא
 .ךיא טרידוטש רעטעּפש יז טָאה ,גנויצרעד
 .נוא ,דנַאלסיױא
 2ריו רעד רעט
 ַארעװ ןופ גנוק
 ?עגוצ שטילוסַאז

 רעד וצ ןענַאטש
 :ענָאיצולָאװער
 ,גנוגעווַאּב רער
 ןעמונרַאפ ךיז
 :רָאּפסנַארט טימ
 1892 םורַא ,רוטַארעטיל עלַאגעלמוא ןריט

 .ץענערג רעד ףיוא ןרָאװעג טריטסערַא

 ?כעלנעזרעּפ עקרַאטש ,עקידרעווקרעמ ַא
 טּבײלגעג קינײװ רעּבָא יז טָאה ,טייק
 טָאה ,עמרוט ןיא קידנציז ,ןוא ךיז ןיא
 שיילפ יד טימ ןעמְסרַאפ ךיז טוװרּפעג יז
 ןזָאלרעּביא טגעלפ יז סָאװ ,סעיצרָאּפ

 טזָאלעג ךָאנרעד ןוא ןגָאטימ יד ןופ
 ךעלרעפעג ןזעוועג ,ןוז רעד ףיוא ןליופ

 ןקיטשרעד טוװרּפעג ןַאז ךיז ,קנַארק
 רעּבָא ,טעּב ןיא קידנגיל ,ףיילש ַא טימ
 ןעלכרָאכ ריא טרעהרעד טָאה ךַאװ יד
 םורַא ןעמוקעג .טעװעטַארעגּפָא יז ןוא
 םעד ןיא ןײרַא יז זיא ,ענליוו ןיא 3
 ידי רעד ןופ ןרעינָאיּפ יד ןופ לזיירק
 ענייא ןעוועג ,גנוגעװַאּב:רעטעּברַא רעש
 רעד וצ ןײגרעּבירַא רַאפ עטשרע יד ןופ
 .ַא טימ ןעמַאזוצ ,שידיי ףיוא עיצַאטיגַא
 םַארגָארּפ יד טעּברַאעגסױא רעמערק
 טָאה עכלעו ,עיצַאזינַאגרָא רעד רַאפ
 =עגנָא ,"דנוּבז םעד טעדנירגעג רעטעּפש
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 יַאֹּב טינ םגה ,ןרושָארּב רָאּפ ַא ןּבירש
 ףוס .ךַארּפש עשידיי יד גונעג טשרעה
 טדַאטשגעזייא ןַאמ ריא טימ יז זיא 3
 ,ןילרעּב ןייק ןרָאפעגקעװַא (ןידוי עז)
 :וקעגקירוצ םורַא רָאי ןּבלַאהטרעדנָא ןיא
 טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טריטסערַא ,ןעמ
 רָאי 4 ןוא קָאטסילַאיּב ןיא ןיקסנַאשזָאג
 טימ ריּביס ןיא גנוקישרַאפ ןיא ןעוועג
 יז זיא ןעמוקקירוצ ןכַאנ ,ןַאמ ריא
 ?ניא זיא יז ואוו ,י"נ ןייק ןרָאפעגקעװַא
 ?טסּבלעז ןעגנַאגַאּב רשפא) ןּברָאטשעג ןכיג
 ןיא עטיוט ַא ןענופעג יז טָאה'מ :דרָאמ
 | ,(ענַאװ

 רדא ד"כ) ּבײל.ןנחלא יקטניוועל
 ײדָאּפ ןיא .ּבעג (1910 ירשּת ד"כ-+8

 ?עג רָאי 9 ןיּב .טנגעג רענליוו ,עיזערּב
 ,רעטָאפ םייּב ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעל
 עג ןיא רעכלעוו
 ;םומ ןדמל ַא ןעוו
 רָאי 10 ֹוצ ,גָל
 ןגָאזּפָא טנעקעג
 ארמג טַאלּב ַא
 לָאמ ןטשרע ןכָאנ
 יֹוזַא -- ןענרעלּפָא
 ןעוועג זיא סיורג
 15 וצ ,ןורּכז ס--ל
 :נָאּפסערָאק ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא רָאי
 ןַאד ,"ןונבלהח ןשיסקָאדָאטרָא ןיא ןצנעד

 רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןעמוקעג

 ,לטעטשטרוּבעג ןייז טזָאלרַאּפ ,הלּכשה
 ,ענווָאק ןיא ןוא רימָאקליװ ןיא טּבעלעג

 ,ןדנוטש עשיערּבעה ןופ הנויח קידנעיצ
 ּבילוצ רעּבָא ,עיזַאנמיג ַא טכוזַאּב רָאי 3
 ,םייהַא ןרעקקירוצ טזומעג ךיז טײהקנַארק
 ױעיירפ סלַא ןעמוקעגנָא רע זיא 0
 ,טעטיסרעווינוא רעװָאקרַאכ ןיא רערעהוצ
 :ָאּפ יד ןופ םשור ןרעטנוא םורָא רָאי ַא ןיא
 עפורג רעד טימ קעװַא ןדיי ףיוא ןעמָארג
 רעד ּבילוצ רעּבָא ןכיגיא ,י"א ןייק ו"ליּב
 .:עגקירוצ ךיז ןגיוא יד ןופ טײהקנַארק
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 ַא טעדנירגעג ןוא דנַאלסור ןייק טרעק
 עג הנותח 1888 .תֹודוגא עשיטסינויצ ךס
 רעשירװַאט ,עקװעיַאטסָאנרָאג ןייק טַאה
 1892 ,רַאדנערַא ןַא טרָאד ןעװעג ,ּבֹוג
 ןיא 1895 טניז ,עקװָאכַאק ןיא טצעזַאּב ךיז
 =ןייוו רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג סעדָא
 ךרוד ןּבױהעגנָא -- ."למרּכח טּפַאשלעזעג
 ןיא טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז לַאפוצ ַא
 ?עג הליחּתכל רע טָאה ,1889 "ץילמהח
 בושי ןגעו טּפיוהרעד ,םירמאמ ןּבירש
 ,"הריפצהא ,"ץילמהו ןיא ,לארשי ץרא
 םש הנוק ךיז ,!טַאלּבסקלָאפ ןעשידויז
 יחא ןעלקיטרַא עניז טימ ןעװעג
 ,"תודבע ךֹותּב תורחז ,"העש ייחו םלוע
 "עסמ ימשרז עטלוּב עקיטפַאז יד טימ

 ץראּב עסמץ עיּפָאטוא ןייז טימ טרפּב ןוא
 ;1 ,1892 ,/סדרּפװ ּב"מז ןיא) "לארשי
 עזיירַאװ ט"א גנוצעזרעּביא רעשידיי ןיא
 רעטעּפש סיױרַא זיא "ת"ת רהָאי ןיא י"א ןייק
 :ָאילּביּב:עקיּפָאקא רעשיטסינויצ רעד ןיא
 :ליש רע רעכלעוו ןיא ,(סעדָא ,"קעט
 דליּבַא רענעט ערעטנומ עלעה ןיא טרעד

 :יטסירָאמוה ןייז .ןויצ ןטּבעלעגפיוא ןֹופ
 ץנַאלג ןלופ ןיא ךיז טָאה גנוּבַאגַאּב עש
 2בֹוּפ עירעס רעגנַאל ןייז ןיא טקעלּפטנַא

 תובשחמ} ט"א ןענָאטעילעפ עשיטסיציל
 ןופ ךשמ ןיא טכעלטנפערַאפ ,"םישעמֹו
 רע .בורק יּבר פ"א "חלשה? ןיא ןרָאי
 ןיא ןענָאטעילעפ טקורדעג ךיוא טָאה
 =טייצ עשיערּבעה ערעדנַא ענעדיישרַאפ
 ןוא "דניירפא ,"דויק ןיא ןוא ןטפירש
 םעד ןיא ליטס םענעגייא ןייז ןפַאשעג
 ייס שיערּבעה ןיא ייס רעגײטשנַאטעילעפ
 רעייז ןעװעג זיא בורק בר .שידיי ןיא
 ןייז רַאפ רעזעל ןשידײ םייּב טּבילַאּב
 :עטנעקסנּבעל ,טייקיטסולסנּבעל ,ןיזפרַאש
 הליחתכל ,טעטימיטניא רעקיצרַאה ,שינג
 ?עגפיוא וליפא ןוא שידיי ןופ רענגעק ַא
 ןייז רַאפ ע"ש ןגעק "ץילמה; ןיא ןטערט
 ּב"מז יד ךרוד ןּביוהרעד וצ גנוּבערטש
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 סָאד "קעטָאילּביּבסקלַאפ עשידוי ידח
 טָאה ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ָאווינ
 גנוטײדַאּב יד טנעקרענָא רעטעּפש רע
 םעד רַאּפ ךַארּפש רעשידי רעד ןופ
 :יז ןיא ןוא קלָאפ ןופ ןבעל ןלַאנָאיצַאנ
 ?עגפיוא ןענַאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא ענ
 ןּבָאה טינ ךיוא ןעק שידיי ןָא זַא ,ןזיוו
 רע .ךַאװּפש עשיערּבעה יד המוקּת ןייק
 "רע רעד ןופ רעדנירג רעד ןעוװעג זיא
 ןיא גנוטייצ רעכעלגעט רעשידיי רעטש

 רע רעכלעו ןיא ,"ןעגרָאמטוגז ,סעדָא
 בייא ,ןּבירשעג ןילַא ךעלגעט טעמּכ טָאה
 עטסוויטקַא ןוא עטסרעלוּפַאּפ יד ןופ רענ
 ןעמונעג רע טָאה ,סעדָא ןיא רעוט:ללּכ
 רעד ןיא לייטנָא ןוויטקַא סרעדנוזַאּב ַא
 :ַאֹּב רעשַיערּבעהַארּפ ןוא רעשיטסינויצ
 ?עדיײשרַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיז ,גנוגעוו

 יא ןעװעג ,ןסערגנָאק עשיטסינויצ ענ
 2עג רעד ןופ רעדנירגטימ יד ןופ רענ
 ,"הירומא ג"פ ןופ ,"הירבעע טפַאשלעז

 סורַא טיוט ןייז ךָאנ ןענייז סע ןכלעוו ןיא
 ,שיערּבעה ןיא קרעװ עטלמַאזעג ענייז
 ןיא ןטפירש ענייז ןופ לַאװסױא ןַא
 ג"פ ןיא ןײגסױרַא טלָאזעג טָאה שידיי
 המחלמ רעד ּבילוצ רעּבָא ,ילַארטנעצז
 2עג דנַאטש וצ טינ עּבַאגסױא יד זיא
 ,ןעמוק

 ןוא ריּפַאס . ר"ד } א"ח ,ןורפוסו וינּבר רוד

 *עקיּפָאק; ג"פ ,"יקסניװעל ,ל .אָא ,ןַאמנײלק ,מ

 2411 ,1910 ,"חלשהפ ;1910 ,סעדָא ,"קעטָאילּביּב

 ; 2 ,00) ןיא ,גרעּבניצ ;(רעמוני,ל רעלעיצעּפס)

 'םולש ;"ינו צ ןוקיסקל, ;ג"ערּת ,"המידק חול,
 ."רעּבײרש עשידוי ןעשיװצ, ,םכילע

 .--1825 םורַא) יולה קחצי יקסניוועל
 רע טָאה ,ןלּפ ןיא .ּבעג (1900 םורַא
 טצעזַאּב ,תועמשמ טייהרעגנוי ךָאנ ,ךיז
 רערעלַא ןעװעג זיא רע ואוו ,ּב"טּפ ןיא
 א"צ ,רעזייה עכייר ןיא שִיערּבעה ןופ
 רעסיורג ַא ,ָאקּבָארַאק ריבג םעד ייּב
 :בעה ןופ רענעק רעטוג ַא ןוא טסידומלּת
 טנװַאהַאּב ןעװעג ךיוא רע זיא ,שיער
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 2עטיל רעשטייד ןוא רעשיסור רעד ןיא

 ןיא םירמאמ ןּבירשעג טָאה ןוא רוטַאר
 ןגעװ ,ךוניח ןגעו טּפיוהרעד ,"דיגמהז

 ןיא רע ןויעה ןכלעװ ןופ ,י"א בושי
 טָאה ,רעגנעהנָא רעטרעטסױײגַאּב ַא ןעוועג
 וָאלָאקָאס םוחנ טימ טריזימעלָאּפ ךיוא
 :ימעלָאּפ ַא טכעלטנפערַאפ ןּבָאה לָאז ןוא
 ט"א ןעמיוּברעדעצ ןגעק רושָארּב עש
 =ער ןגעוו טרָאװ רהַאװ ַא; (רעפעגמוא)
 ןגעו ןוא טרפּב ?ץילמהח ןופ רָאטקַאד
 קיטש ַא ,"ללכּב ןעטנעדנָאּפסערָאק ענייז
 =עג ַא ,ץיוו ןוא ןיזפרַאש טימ ,לַאניגירָא
 ?רעטנוא ןוא עמעֶרָא ןופ דניירפ רעיירט
 לייט ןטסערג םעד רע טגעלפ ,עטקירד
 2ערָא ןלײטעצ טסנידרַאפ ןייז ןופ
 ןטילעג טפָא ןילַא ןוא ןטנעדוטס עמ
 :ערָא ןַא ןצ תונמחר סיוא ;טיונ סיורג
 םיא יב זןיא רעלדנעהנסָאריּפַאּפ ןעמ
 יַאּפ יד ןגָארטוצרעדנַאנופ ןעװעג טכער
 יַאֹּב ענייז ןופ רעזייה יד רעּביא ןסָאריּפ
 :םינוצ רע טגעלפ חסּפ ברע ;עטנַאק
 טָאה ןײלַא ,ו"זַאא ןיטיח תועמ ןכַאמ

 טָאה רע) ןמלא סלַא טנלע טבעלעג רע
 ַא רענייז ,(טַאהעג הנותח לָאמ עקיניא
 :עג ןריולרַאפ םיא זיא ןוז רעקירעינפ
 טַאהעג הנותח טָאה רעטכָאט ַא ,ןעגנַאג
 רעד ףיוא רע טָאה ,זיוצנַארּפַא טימ
 ןרָאפעג זיא ןוא ּב"טּפ טזָאלרַאפ רעטלע
 רע ואוו ,טרָאסטרוּבעג ןייז ןיא ,םײהַא
 ןפיוא רעּבָא ,דיסח ַא ,ןוז ַא טַאהעג טָאה
 ןגעלעג ,ןרָאװעג קנַארק רע זיא געוו
 *עג ןוא לָאטיּפש ןשידי רענליװ ןיא
 ,ןגעמרַאפ ןייז קידנָאלרעּביא ,ןּברָאטש
 ךוּב ןייז .ןקעװצ:ייא רַאפ ,לּבוור 0
 :ימור ןָאפ ןַאמָאר ַא / ןעטסינָאלָאק אידח
 ,עשרַאװ ,'ט 2) "לארשי ץרא גוא ןעינ
 ַא ןיא ןּבירשעג ,(100 4 114 ז ז ,0
 ?כָאלפעגנײרַא טימ ךַארּפי רעטשטיידעג
 ,שטיידכיוה םענייר ןיא ךעלדיל ענעט
 יימיַסַא ןגעק קרעװ=עדנַאגַאּפָארּפ ַא ןיא
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 טימ ,לארשי:ץרא בושי רַאפ ןוא עיצַאל
 וצ ןיוש לסיּב ַא ,עועיצנעדנעט עגנַאל
 ןיא ;ןעגנוכײװּפָא עשיטסיצילּבוּפ עוװוַאנ
 =געמולּב ,נ דניירפ ןייז וצ גנומדיוו רעד
 סלַא טמוק עכלעוו ,סעדָא ןיא לַאט
 :ּבעה רעד ןגעק סױרַא ,ל טערט ,המדקה

 ףיױא טפייוג ןוא דוטַארעטיל רעשיער
 סָאדו סָאװ ,"וטַארעטיל:ןַאגרַאשזח יד ןָא
 סע לייװ ןעטסגיהטאָנ םא טָאה קלָאּפ
 ,"עכַארּפש ערעדנַא ןייק ךָאנ טהעטשרעפ
 רעייטשרַאפ ריא ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא
 רעשידויא רעד ןופ רָאטקַאדער םעד ,ע"ש
 ןוא רע סָאװרַאפ ,,"קעטָאילּביּב:כקלָאפ
 יּבר) ב"מ םעד ןופ רעקיטירק רעד
 *עד יד טימ טלענקעגנייא ןּבָאה (ןיצק
 :גייװ תוכלה רעּבײרששידי עקיטלָאמ
 ןופ ןוא ליטס ןופ טײקטקערָאק ןוא טייק
 זיא קרעוו ערעדנַא ס--ל ןופ ,עיפַארגָאטרָא
 "עּביל עטשרע ידח ןַאמָאר ןייז סױרַא
 ,(עשרַאוו ,יקסדיל ,י ג"פ)

 ,טעזָאר 'ה ןופ ןעגנולייטטימ

 תבט "י) םײח = ןושרג רענוועל
 ?סיורג ןיא .ּבעג ( -- 4
 ַא ןעמוקַאּב .ּבוג רעשירװַאט ,קַאמקָאט
 :עג ,גניצרעד עשידיי עלענָאיצידַארט
 ?ןרּבעה ךיוא ,םיקסוּפ ןוא ס"ש טנרעל
 ןעמֹונרַאפ ךיז ךָאנרעד ,קודקיד ןוא ׁשִי
 ץֹוחַא .קַאמקָאט?סיורג ןיא חחסמ טימ
 ,"הריפצה, ,"ץילמה ןיא םירמאמ ךס ַא
 טסַאפרַאפ רע טָאה ל"חג ּפ"א "דיגמהז
 ןּב השמ 'ר לש האוצהק :שיערּבעה ןיא
 םיערא ,"ריאממ ןולס/ ,(1883) "הירא

 50 רעּביא--שידיי ןיא ןוא ,א"א "םיבוטו
 2נָא טגיז ןענייז סָאװ ,ךעלכיּב?השעמ
 :עג טקורדעג ןרָאי רעקפ0 יד ּבײה

 רע טָאה רעטעּפש .ענליו ןיא ןרָאװ
 ;עלטּפַאשנסיװ 2 רעלוּפָאּפ טכעלטנפערַאפ

 .ַאפ רעשידוי רעד, ןיא ןעלקיטרַא עכ
 ,א"א 1902 "עילימ
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 עכלעװ) ךעלכיּביהשעמ עקידנגיוב2 ענייז ןופ
 ןַא .ּפָאק 2 וצ ,"ןענַאמָאר; עלַא םיא יײּב ןסײה

 ַא רָאנ :סױרַא ץ"מ ,ל ג"פ ןיא ןענייז (,זקע

 סיוא ןײא / קנַאד רעטצעל רעד רעדָא רָאטקָאד

 ,ןאמָאר רענסערעטניא א רעַײז נוא ,רעטנעכייצעג

 יירנעיװצ רעד, ן"רעדליּב ענייפ ענעטלעז טימ

 ,ןַאמָאר ַא / יאבג ַא רימ ךיוא רעדָא םיִאְּנּת רעג

 טימ ןתח א, ;"ןעּבעל םענײמעג ןופ רעדליּב נוא

 *ײרפַא .םי רעװָאזַא ןעפיוא רעדָא ןעמענ אירד

 איד, ן"ןיּבעל ןופ רעדליב טימ ןַאמָאר רעכיל
 וה ַא / זָאנ ףיא אוצ גָאלקַא רעדָא דיילק הּפוח

 רַאכ אוצ נוא ןיכַאל םוצ ,גנולהֲאצרע עשיטסירָאמ

 א"רוצ ןופ ןתח ןייא רעדָא בנג רעדע ן"ןהעטש

 *?ל ןעשידוי ןיפ רעדליב גוא ןַאמָארַא / תולּכ

 *קילג טסכעה רעדָא ןתחַא רעּכיא הֶאנָׂשַא, ;"ןעּב

 ףרעטומ עקנַארק איד; ;"ןידירפ וצ נוא ךיל

 יניא רעייז נֹוא רעגיטכירַא / עּבָארּפ איד רעדָא

 ןוא ןערעטלע טעװ סָאװ גנולהעצרע רעטנַאסער

 םיקידצ רענַאקירעמַא, ;"גגולייה ַא ןעגניירּב רעדניק

 / סָאנַאדע ;"שודק ןעגנייּפש רעּבײװ עדייב רעדָא

 =ןעהב רַאֿפ איד, ן"ןעּבעל ןעשידיא ןופ רעדליּ

 יירטעג רעד רעדָא טביל ענדָאמַא/ ן"הפוח עט

 טבנגעג רעדָא דרָאּבִא ןָא ןתחא , ;"קינעמילּפ רע

 יידוי רעד רעדָא דניירפ רעטוג ףעד, ;"טרָאק א
 רעדָא רעטלע רעכילקילגַאפ ;"ןַאמ רעגנוי רעש
 רעדָא עידַא רעטצעל רעד; ;"הפוח עטעּפש איד
 עשינַאמָאר-שירָאטסיה א / ךלמל ינש רעשידיא רעד

 102 ןופ ,גנולהאָצרע ענסערעטניא טסכעה גוא
 שינָאמ קידַצ 'ר} ן'ט 2 ןיא ,"רהָאי 1066 זיּב
 ןופ רעדליב / ריּביס ןיא רעטקיש רָאפ רעד
 ;"ריּביס ףיט ןופ ןַאמָאר רענעטלעזַא נֹוא ןענעל

 ;"דיחיןּב ןײז טימ רעלטעב רעדנילּב רעד,

 רַאפ הבוט א רעדָא עקרעטסוש עטעדליּבעג איד,

 איד רצלדָא רעטכַאט ס'טחוש םעדא ;{/הערַא

 איד יִאֹּב רעדָא סוק רעדע ;"ןירעצעז תוצמ

 יַאמָאר ענייש א / ןַאמָאר סיוא , ;"ןירעפראװניטרַאק
 הלּכ איד טגיטעּפש רַאפע ;"גנולהעצרע עשינ

 םעדיוּב ןופ לַאפַא, ;"ליגניא רעדיײנש רעד "עדָא

 הצע עגולקַאאפ ;"הלּכ עגידעקניה איד רעדָא

 תהעש עכילקילג א"ײרדפ ;"השורג איד ענחי רעדָא

 ר'תמא רעדע ן"ביג טינ נוא םעג טינ רעדָא

 אד} ן"עמש תאירק לעּב רעד רעדָא רעטעפ

 *עגאּב רעטכירעגנוא רעד רעדָא הלּכ ןתח עשלַאפ

 א ןופ הָאנְק רעדָא ןתח רעגיװע רעד, ;"שעניג

 ײקילג רענעי רעדָא רַאװָאמַאס רעד, } "רעטסעוװש
 ַא רעדָא עט:ט רעמוטש רעד, ;"דנעװָא רעכיל

 ןעשידיא ןופ רעדליב / םידמלמ ײװצ טימ בר
 רעּביא ןתחַאַפ ;"קירוצ רהַאי טרעדנוה טימ ןעּכעל



 פועל -- יקציוועל -- רענוועל | 291

 .ן"רעדניק רעטסעװש אײװצ רעדָא טכַצנַא

 איד; ן"לעצעג לאומש 'ר רעדיינש רעכילקילג

 ;"! עקניטַאלז ןַײמ דלַאװג רעדָא הלּכ עטּפַאחעגסיױא

 / ץלחנ הרצמ קיוצ עדָא קינתוליכר רעד,

 עטריקסַאמ רַאֿפ אידא ;"גנולהעצרע עשירָאטסיהַא

 וניּבר, ;"עיועמָאק עשלעװײד איד רעדָא היפ

 ײָאטסיה א / הכולמ עגידעטונימ ףניפ א רעדָא םֹּת

 ל'מידיא רעמורפ רעד, ;"גנולהעצרע עשער

 סָאד רעדָא ךייט ןיפיוא; ;*ןכדש א רוחּבַא רעדָא

 זיא סָאד רעדָא שזַאסַאּפ רעװָאקראח; { "עלעגילפ

 =עגעבַאּב רעד רעדָא המשנ עגידניז איד; ;"איז

 .ליִּב 5 ןיא / םירוּפ רעכילהערפ רעד, ;"שענ

 8) "ןעכַאמ ךעלהערפ ןוא ןעכַאל םוצ / רעד

 םָגֹהיִג ןופ רעיוט םיינ, ;(ןעמַארג ןיא עידעמָאק

 סיז ףסוי יּכר) ;"!שנעמ יִא !שנעמ יִא רעדָא

 יערעטניא טסכעהא / ןעדיא עדמערפ ייװצ רעדָא

 רעד עכלעװ ןופ גנולהעצרע עשירָאטסיה עטנַאס

 בוא ןענרעל לעיפ ןעלעװ ןירעזעל נוא רעזעל

 / הדיחי תֹּב איד רעדָא רעטסעווש איד, ;"ןעסיוו

 ןיטסינַאמָאר עכילקילגנוא ײװצ ןופ גנוּבײרשעּבַא

 עט'ךאלמ רעזיראּפ איד, ;"ןעּבעל ם'נופ רעדליּב

 י עשינַאמָאר ענהאָש א / ןָאלאּבײטּפול רעד רעדָא

 רעײז ױעדָא הּפוח עכילײרפ יד, ;"גנולהעצרע

 ךעלכיּביהשעמ ערעסערג ס--ל ןופ -- ,"טגַאקעּב

 ןוא סעטכעלש, ןאאמָאר ןַײז טנַאקַאּב זנוא זיא

 עשעטדניה טימ ,דנירפ עטוג רעדָא / סעטוג

 =- (60 ז"ו 1895 ,סָאר קורד ,ענליװ) "תורוצ

 ,עטכישעגידנוש עלַאטנעמיטנַאס עכעלטניײװעג ַא

 ןכעלגײװעג םעד טימ ,שידײ ןטַאלג ץנַאג ןיא

 "רע --- רוטַארעטיל-דנוש רעד ןופ גייצעגרעּפַאלק

 .כערטרעדינ ןופ ןּברק ַא ןלַאפ סָאװ ,טײל טכעל

 ןרעװ סָאװ ,רעדניק עמערַא ,רעלדניווש עקיט

 -- "זאא גנודליּב ךרוד הלודגל הלוע םעדכָאנ

 ןרעװ םיקיזצ יד ואװ ,ןאמָאר ףוס םעד ויּב

 ,ףוס ןטסיװ א ןּבָאה םיעשה יד ןוא טכירעגפיוא

 ןיא ײס ליטס ןיא ײס עטנַאסערעטניא ךכ א

 ןַײז ןיוש זיא טלאהניא ןטּברַאפעג שיליּכשמ םעד

 ע'תמא / ךופה םלוע; ט"א גנוליצרעד עסיורג

 ! *"ּב) רעד ןיא--"ןעּבעל ןעשידוי ם'נופ רעדליּב

 ---39 ,1888 ,"טטַאלּביסקלָאֿפ ןעשידוי ם'וצ ענַאל

 רעטנוא .יספו ןּב ייּבחנ פ"א ,4--1 ,1889 ןוא ,2

 טכעלטנפעראפ ךיוא רע טָאה ס"פ ןקיזָאד םעד

 8, ןעגנולײצרעד יד 1888 "ענַאלײג, רעד ןיא

 'מונ) "סעיצַארָאקעד עשלַאפ טימ ענעצס ע'תמא

 ,(34--17 'מונ) "ןוּבשח ןיא תועט א, ןוא (19 ,7 6

 יד 'ח ,וירפוסו וינּבר רוד

 1904 רָאי ןיא טָאה -- .ק יקציוועל

 ?םורד ,גרוּבסענַאהָאי ןיא ןּבעגעגסױרַא

 .ףעדק

 ,36סזזװ2010
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 עיירפ עשידיא ידח טפירשטייצ ַא ,עקירּפַא
 ןופ טריטסיסקע טָאה טָאװ ,"עסערּפ
 זיא רעטעּפש  .ינוי זיּב רַאונַאי ןטס6
 רע ואוו ,דנַאלסור ןייק ןרָאפעגּפָא רע
 =וג ַא ןעוועג .ןּברַאטשעג ןכיגניא זיא
 ,שיערּבעה ןופ רענעק רעט

 ;1916 ,"טרָאװ עײנ סָאדא ןיא ,ץ"װָאלעדוי ,י .ש

 --1869 11/עוװ) ךירנייה עוועל
 זיירק ,ןּבעלצנַאװ ןיא ,ּבעג ( .

 רעשינּבר ַא ןופ טמַאטש  .גרוּבעדגַאמ
 נָא ַא ןעוועג ןיא רעטָאפ ןייז ; החּפשמ
 ?רָאפ ַא ןוא עלסערּב ןיא רחוס רענעעזעג

 =1יימעג:סוטלוק רעשידיי רעד ןופ רעייטש
 ןטימ םוידוטש ןייז טקידנעעג טָאה ,עד
 1894 טריטויּבעד ,עיּפָאסָאליפ ר"ד לטיט
 ת100210 צסמ 528 עיפַארגָאנָאמ ַא טימ

 :לדיי2טינ ַא ןיא ןגיוצעגפיוא
 ךיז טייהרעגנוי רע טָאה ,הביבס רעש
 :ַאנ-שידי רעד טימ טריסערעטניארַאפ
 רענײא ןעװעג ,גנוגעװַאּב רעלַאנָאיצ
 :שטייד ןיא םזינויצ ןופ ןױעינָאיּפ יד ןופ
 ןטשרע ןיא ןיוש טקילײטַאּב ךיז ,דנַאל
 םעדכָאנ דלַאּב ןוא סערגנָאק ןשיטסינויצ
 עשיטסינויצ ןּבעגעגסױרַא ,י"א טכוזַאּב
 ,וו"זַאא ןרושַארּב ,שטייד ןיא ןטפירשטייצ
 .עסקַאז ךירניה פ"א ךיוא ןּבירשעג
 *ינוא רעד ןופ רַאקעטַאילּביּב 1894 טניז
 ןטימ ,ןילרעּב ןיא קעטָאילּביּב:סטעטיסרעװ
 רעייז ךיוא רע טָאה ,רָאסעּפָארּפ לטיט
 2ישרּבעה רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג

 ןיא קעטָאילּביּב?סטעטיסרעוװינוא רעש
 ?קעריד זיא רע רעכלעוו ןופ ,םילשורי
 ךיא עריא ןסערעטניא יד ןיא  ,רָאט
 טּבײרש רע .עקירעמַא 1923 טכוַאּב
 ?ייא ןעוועג זיא ןוא שִיערּבעה ןיא ךיוא
 ײבעה רעד ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןופ רענ
 טָאה ,1909 ץנערעפנָאק-רוטלוק רעשִיער
 עפירָאטסיה ייר ַא טכעלטנפערַאפ .ַא"צ
 םֹותַה 868 םוןגהט יװ ,סעיפַארגָאנָאמ
261 /46 606902100/6 /06 235 (1900) 

 מסז 14060500211 (1908)/ 016 ןט868 ומ

 467 14/ס11פסמסת 1.686066 (1912) 18-

 ,ַא"א (סתטממ 040 (21160121/4 (1014)
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 ןופ תונורכזח סגוצרעסַאװ ןבעגעגסױרַא

 ,(1911 ,שיערּבעה ןיא) "ןדיי ןשיליױפ ַא

 016 פקזגס06מ 06ז |ט660 ךוּב ןייז ןיא

 זיא סָאװ ,(1911 ,ןלעק ,"ג"פ רעשידייא)}

 רעשיטסיערּבעה ַא טימ ןּבירשעג ללכּב

 ץַאלּפ ןשּביה ַא ּפָא רע טיג ,ץנעדנעט

 עטייווצ יד) ךַארּפש רעשידיי דעד ךיוא

 סָאד ןוא ,39 'ז ןופ ,3 יּפַאק ןופ טפלעה

 טכַארטַאּב רע עכלעוו ,(4 יּפַאק עצנַאג

 םעד סיוא יװ ,שיגָאלָאליפ ױזַא טינ

 ,גנוטײיּפשרַאפ ריא ןֹופ טקנוּפדנַאטש

 ןטַאד עשיטסיטַאטס עליפ קידנעגנערּב

 טיול) ךַארּפשסגנַאגמוא סלַא שידיי ןגעוו

 ?נדיר?שידיי לָאצ יד טָאה ןוּבשח ס-ל
 .(ןָאילימ 10 זיּב טכיירגרעד ןדיי עקיד
 תוכייש ַא ךיוא טָאה קיטסישידיי רעד וצ
 ןסט6ת5 ענעּבעגעגסױרַא ,ל ךרוד יד
 דיׁש| ז"ז ,1909 ,ןילרעּב) 61ממסזטמפסמ

 ןיא ,ּבעג) ןַאמיײה שריה:ןרהא ןופ (7
 ןיא .טשעג ,1803 100 גרעּבסַארטש
 ַא ןופ תונורכז -- (1880 19/ ןילרעּב
 ןוא טרעוו ןשירָאטסיהרוטלוק ןדנטײדַאּב
 רעד רַאפ סערעטניא ןרעדנוזַאּב ַא ןופ
 עשידיי יד ּבילוצ עיגָאלָאליפ רעשידיי
 ןעלגיּפש סָאװ ,תונורכז יד ןופ ןטסקעט
 :ברעמ ןופ ןטקעלַאיד ענעדיישרַאפ ּפָא
 ןעניז ןטסקעט עקיזָאד יד םגה ,שידיי
 :גַארט רעשינײטַאל ןיא ןּבעגעגרעּביא
 קיטכערּפ םעד ןופ ףוס םוצ ;עיצּפירקס
 עשיטעבַאפלַא ןַא טמוק ךוּב ןטקורד;ג

 ןוא עשיערּבעה יד ןופ שינעכייצרַאפ
 -טלעוו ּבייהנָא תעשּב ,.רעטרעוו עשידיי
 ג"ַא יד ןופ םעלּבָארּפ יד ןעו ,המחלמ
 ?קַא סרעדנוזַאּב ןרָאװעג זיא "ןעדוי:טסָאװ
 ךיוא .ל טָאה ,דנַאלשטײד ןיא לעוט
 ןגעוו גנולדנַאהּפַא ןַא טכעלטנפערַאפ
 16 ןט01908:4600006 5ץז4- ט"א שידיי

 גנוצעזרעּביא רעשיריי ןיא ;1915) 6
 ,"ןעדוי-חרזמ ידא ּב"מז ןיא טקוױדעג
 ז"ז ,1916 ,עשרַאװ-ןילרעּב ,"חרזמק ג"פ

 254 עוועל

 טימ ןּבעגעגּפָא ךיוא ךיז ,((7-0
 טיּבעג םעד ףיוא ןוא רָאלקלָאפ ןשידיי
 50061006 גמ אגזסמ :טכעלטנפערַאפ

 ,"ג'פ-טלעווט) זתוו ןגסופסעסמ 22קקסמ

 טגנערּב רע ואוו ,(64 ז"ז ,1920 ןילרעּב

 עשידי יד ןופ ןטָאדקענַא ןוא ןציוו
 ,רעקידײרג םירפא רעגנילציווסקלָאפ
 לשרעה ,רעפייפ עקייש ,רעװעקַאר יכדרמ
 םיצראה*םע ןופ ךיוא ,רעילָאּפָארטסָא
 ןלעלַארַאּפ טימ ,םינָארַאנ רעמלעכ ןוא
 656 ;רָאלקלָאפ םענײמעגלַא ןופ וצרעד
 .21/60 160150068 ס!אפמטזמס015 (1922)
 ףעײנ ַא ןיא ןּבעגעגסױרַא ךיוא טָאה
 עטרירטסוליא עטסטלע יד עיצקודָארּפער
 גָארּפ) ןהּכ ןושרג ןופ הדגה עטקורדעג
 עשידיי ךיוא טלַאהטנַא עכלעוו- ,(6
 ,ןילרעּב ,ןַאמטלַא ףסוי ג"פ) ןטסקעט
 :על דרַאכיר ,רעדורּב ןייז -- ,(4

 ןוא טסינַאמרעג רענעעזעגנָא ןַא ,עוו
 עשיגָאלָאליפ עקינייא ןופ רעסַאפרַאפ
 (261102015006 5/2ז20װ1ש61 .ַא"צ) קרעוו

 2 גנולמַאזװ עירעס רעד ןיא 411

 טריסערעטניא ךיוא ךיז טָאה .("ןעש
 ץוחַא ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד טימ
 רעקיטכיװו רעײז רעטנכייצעגסיוא ןַא
 קיטַאמַארג רעשידיי רעד ףיוא עיזנעצער
 ךױא רע טָאה (עו) ןָאצרעג בקעי ןופ
 =דנירג רעּבָא ,עצרוק א טכעלטנפערַאפ
 ןגעו גנולדנַאהּפָא עשיגָאלָאליפ עכעל
 רע רעכלעוו ןיא ,051 טתס 1/651 ןיא שידיי
 ןגעו תורעשה עקינייא סױרַא בגא טגָאז
 :ַאיד עשידיי יד ןופ גנומַאטשּפָא רעד
 עשידיי יד ףיוא:טרעדָאפ ןוא ןטקעל

 ןופ גנוריוויטלוק רעד וצ ץנעגילעטניא
 :סױרַא רעד וצ ,ךַארּפש רעשידיי רעד
 .וויזַאא ךוּברעטרעװ שידיי ַא ןופ גנוּבעג

 ,0114 סרענשריק ןינויצ ןוקיסקל ;4 ,5

 םינופ קיײטָאילּביּב יד, ,ָאכָארָאב .פ 5
 ,ןעלּפַאטש  ,ךײרנײװ .מ ;"גָאלָאליּפ ןשידיי

 ,9---8 ז"ז
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 -- 1889 רדא יא) ,א םעלעיעל
 .בעג .ץנַאלג ןרהא ןופ סּפ (

 ,טנגעג רעװעשרַאװ ,קעװַאלצָאלװ ןיא
 ענייז ןיהואוו ,ודָאל ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד
 ןּבָאה ןרעטלע ענ
 :עגרעּבירַא ךיז
 ואו ןוא ןגיוצ
 :לעוו) רעטָאפ ןייז
 שעג בגא טָאה רעכ
 וצ טייצ ןופ ןּבירש
 {'ץילמה ,ןיא טייצ
 רערעל ןעוועג זיא
 :טנַאה רעד ןיא
 ?ךומלּת* רעקרעוו
 ןעמוקַאּב .הרוּת
 ,הרוּת:דומלּת רעד ןיא גנודליּב עטשרע יד
 ?סלדנַאה יד טקידנעעג רעטעּפש רע טָאה
 ןיק קעװַא 1905 ןוא זָאל ןיא לוש
 טכוזַאּב טייצ ַא טָאה רע ואוו ,ןָאדנַאל
 ןיא טרידנָאּפסערָאק ,טעטיסרעווינוא םעד
 ןיא) ס"ס יד ןופ ןַאגרָא םעד--"געוו םעיינז
 רע טָאה ,י"נ ןייק ןעמוקעג 1909 .(עגליוו
 ?ײשרַאפ ןיא ןקילײטַאּב ןּבױהעגנָא ךיז
 ,ןעּבעל עיינ סָאדא יו ,ןטפירשטייצ ענעד
 ,",ש .ַא .פח ,"טפנוקוצא ,"דנַאל עיינ סָאדח
 ;ּפמעק רעשידיא רעדח ,"טייקגיטכערעגח
 ןוא עשיטסיצילּבוּפ טימ וו"זַאא "רעפ
 ךיוא ,ןעלקיטרַא עשיטירק-שירַארעטיל
 .ַא ,פ" ןיא טּפיוהרעד) סַאיּבָאט ,ג פ"א
 סלַא ָאגַאקיש ןייק ןדַאלעגנייא 1913 ,(".ש
 :ַאקידַאר-לַאנָאיצַאנ רעד ןופ לַאּפיצנירּפ
 טרָאד טריטקַאדער ,לֹוש רעשידיי רעל
 סָאװ ,"רוד רעיינ רעד טפירשטַאנָאמ ַא
 רעד ןופ קנַאדעג סעד טריזירַאלוּפָאּפ טָאה

 א

 . ,גנויצרעד רעשידיי רעיירפ רעכעלטלעוו
 יד ןופ רענייא 1914 רעּבמעװָאנ טניז
 ןופ רעטעּברַאטימטּפוה עטסקיגײװעניא
 :בֹוּפ טכעלטנפערַאפ ,י"נ ןיא "גָאט סעדי
 עשיטילַאּפ ףיוא ןעלקיטרַא ןעשיטסיציל
 ינעצער ,סעמעט עכעלטפַאשלעזעג ןוא
 רעּביא ןעלקיטרַא עשיטירק ןוא סעיז
 רעביא ,רעכיּב עשילגנע ןוא עשידיי
 טייצ עסיוועג ַא טָאה .וו"זַאא רעטַאעט
 :נעפייזװ) ןענָאטעילעפ ןּבירשעג ךיוא
 עטצעל יד  .ינימָאלָאקיּפ פ"א (יןעזָאלּב
 סלַא טּפוהרעד ןרָאװעג רעלוּפָאּפ ןרָאי

 :יטקעּפסָארטניא עּפורג רעד ןופ רעריפ .
 ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא .רעטכיד עשיטסיוו
 טריטויּבעד רע טָאה ,גנוי רעייז רעדיל

 סםעלניצל

4 
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 עיינ סָאד/ ןיא טכַארּפ .א ּפ"א ייז טימ
 :ידיא/ סיקסניּפ ןוא ,811 ,1910 "ןעּבעל
 :רַאפ רעטעּפש ,1911 "טפיױשנעכָאװ רעש
 פ"א רעדיל ײר עצנַאג ַא טכעלטנפע
 רעטריטקַאדער םיא ןופ רעד ןיא ינגַא
 ןַאגרָא ןכעלטנכעוו םעד--"עמיטשסקלָאּפװ
 ןטסילַאירָאטירעט = ןטסילַאיצָאס יד ןופ
 רָאי ּבלַאה ַא ןופ ךשמ ןיא 1912 ןיא סױרַא)
 :עגפיוא רע זיא סעלעיעל פ"א ,(טייצ
 ןוא "יש .ַא .פצ רעד ןיא 1914 ןטערט
 ךיוא רעדיל טכעלטנפערַאפ ןַאד טניז
 טָאװ 1918 ,ןטפירשטייצ ַא"א "גָאטח ןיא
 ט"א ךוּב טשרע ןייז ןּבעגעגסױרַא רע
 זיז ,י"נ ,לעזיימ .נ .מ ג"פ) "טניריּבַאלח
 =טגננוי ענייז ץוחַא טלַאהטנַא סָאוװ 8
 ("יולה הדוהיס עמצָאּפ יד ַא"'צ) רעדיל
 :ײצַאב עכלעו ,ענעי ןופ עכנַאמ ךיוא
 :יףעטכיד ןיז ןיא גנוױנעװ ַא ןענעכ
 :ץגפיוא ,ל זיא 1919 .גנולקיװטנַא רעש
 רעקיטערָאעט ןוא רעריפ סלַא ןטערט
 רעשידיי רעד ןיא גנוטכיר רעיינ ַא ןופ
 ןֿפױא ,"רעשיטסיכיזגיאק רעד = עיױלַאּפ

 ןַאגרָא ןשירַארעטיל טעד ןופ ןעמָאנ
 ןּבױהעגנָא טָאה רע סָאװ ,"ךיז ןיאז
 ?טַאלג בקעי טימ ןעמַאזוצ ןּבעגוצסױרַא
 קידנּפמעק ,וָאקנימ- םוחנ ןוא ןייטש
 ןופ קורדסיא סלַא ןעמרָאפ עיינ רַאפ
 .עּפורג ַא קידנעיצוצ ןוא ןטלַאהניא עיינ
 :ַארּפַא ,טיװקלַא .ּב יו ,רעטכיד עגנוי
 ,גיוודול ןבואר ,סיאול דרַאנרעּב ,לענ
 ּב"מז םעד ןיא .ַא"א ,יקסלָאדַאטס בקעי
 .עויטקעּפסָארטניא גנולמַאז ַא / ךיז ןיא;
 (144 ,י"ב ,לעזימ .מ ,נ ג"פ) "רעדיל
 -ַארטניאש לקיטרַא?ריפניירַא םעד ןיא
 טרילומרָאּפ יֹוזַא ןרעװו ?םזיוויטקעּפס
 רעד ןופ .ןעגנוּבערטש ןוא ןליצ יד
 =עָאּפ ןיא ןּבעג :גנוטכיר רעקיזָאד
 יז יװ ,טלעװ יד עיסערּפסקע רעשיט
 עמוירּפ רעד ךרוד ןוא ןיא טניישרע
 ץלַא ;המשנ רענעגייא סרעטכיד םעד ןופ
 =סעּב יד ;עיזעָאּפ רַאפ דנַאטשנגעג ַא זיא
 ןענייז קורדסיוא ןשיטעָאּפ ןופ ןעלטימ עט
 ןכלעה עכלעוו ,עיצַאיסָאסַא ןוא עיטסעגוס
 טעז רעטכיד רעד סָאװ ,ץלַא ןּבעגרעּביא
 זיא רעטכיד םעד ןופ דיל סָאד ;"ךיז ןיא?
 ; גנומיטש ַא ןופ קורדסיוא ןייק זיולּב טינ
 גַאדעג ןעמעננײרַא ךיוא געמ עיזעָאּפ
 םּכסהֹּב .וו"זַאא קיניוטסואוַאּב ןייז ,ןעק
 פד ןענייז ןטנעמעלע עכעלטלַאהניא יד טימ
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 עיירפ רַאפ ןטערטעגפיוא ךיוא ןטסיכיזניא
 ?נפרַאװרַאּפ טינ ,ןעמטיר עיירפ ,ןעמרָאּפ
 ?רָאפ עקיסעמלגער יד קיטייצכיײלג קיד
 ןּבָאה יז .םַארג םעד וליפַא ןוא ןעמ
 :סיוא עכעלטייהנייא יד טריפעגנייא ךיוא
 רעטרעװ עשיערבעה יד ןופ גנוגייל
 ןופ דֹובּכ םעד ּבילֹוצ -- שידיי ןיא
 :סױרַא רעד םורַא .ךַארּפש רעשידיי רעד
 ךיז טָאה ןטסיכיזניא יד ןופ גנוטערט
 ץנַאג טפָא ןוא עגנַאל ַא טלקיװטנַא
 קימעלַאּפ עשירַארעטיל עכעלטפַאשנדייל
 ןעגנוכיירגרעד עטקעריד יד שטָאכ ןוא
 ?עגּפָא קרַאטש ןענייז עּפורג רעד ןופ
 ?ירק רעשידיי רעד ןופ ןרָאװעג טגערפ
 ַא ןיא םויכיזניא רעד ךָאד טָאה ,קיט
 .?ײרַאּב וִצ טקריװעגטימ סָאמ רעשּביה
 :רָאפ עיינ טימ עיזעָאּפ עשידיי יד ןרעכ
 ןופ טיּבעג םעד ףיוא סרעדנוזַאּב ,ןעמ
 רעכלעוו ,("רּביל רעווװ) זרעפ ןעיירפ
 :עטקַארַאכ ןרָאװעג ןרָאי עטצעל יד זיא
 רעשידײ רעטסגניי רעד רַאפ שיטסיר
 הקספה ַא ךָאנ .עקירעמַא ןיא עיזעַָאּפ
 ןיאז ןַאגרָא רעד זיא רָאי רָאּפ ַא ןופ
 1920 רָאי ןיא זיא סע  ןכלעוו ןופ) "ךיז
 ר"א ןרָאװעג טיינַאּב 1922 ('מוג 7 סױרַא
 טלעטשעגּפָא ךיז 'מונ ןטפ ןכָאנ רעּבָא ,.ל ןופ
 :סָארטניא עשידיי יד ןופ גנוקריוו יד ןוא
 עּפורג עטריוינַאגרָא סלַא ןטסיוװיטקעּפ
 וװָאקנימ טָאה רעטעּפש) טרעהעגפיוא טָאה
 יד ןעמענרעּביא טוװּורּפעג טכיל לכימ טימ
 לַאנרושז םעד ןּבעגסױרַא ךרוד גנוריפנָא
 ןופ רעדיל יד .,(619260 ןוא "1925װ
 :סיװיטקעּפסָארטניא ,ןטצעל ןייז ןופ ,ל
 טלמַאזעגפיונוצ ןענייז דָאירעּפ ,ןשיט
 ג"פ) "טסּברַאה:גנויז רעכיּב יד ןיא
 (140 ז"ז ,1922 ,עשרַאװ ,"עגיל=רוטלוקח
 ײז ןיא ;(1926 ,י"נ) "םָאדנַארװ ןוא
 ,רעקיטעטסע סלַא טּפוהרעד .ל טניישרע
 :לעװ ,םטיר ןוא םרָאפ ןופ רעטכיד סלַא
 רעכױה ַא וצ טכַארּבעג טָאה רע עכ
 ךסַא ָאד ויא רעדיל ענייז ןיא .הגודמ
 לָאמלײט ןשַאררעּביא ייז ןוא רוטלוק
 לקיצ ןייז .ןעגנַאלק ןוא רעדליּב טימ
 זיא ('טניריּבַאלק ןיא) "קרָאי:וינז רעדיל
 ײטסינַאּברוא רעד ןופ רעטסומ רענייש א
 :םָארגָאּפ ןייז ןיא .שידיי ןיא עזעָאּפ רעש
 ,י"נ) "טרעדנוה ןופ עסַײמ ידז עמעָאּפ
 ?גנויא ךוּב םעד ןיא ךיוא ןיירַא -; 1
 ןעגנערּב טװּורּפעג רע טָאה ("טסּברַאה

 11 .ּב ןָאקיסקעל

 9.לעאי,ל

 יוטא

 וכלומ המלשחפ/
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 רעצ ןופ זַאטסקע םעד קורדסיוא םוצ
 טצּפסקע-רעלטסניק רעד רעּבָא ,דייל ןוא
 =קעלעטניא רעד ,ן--ל ןיא רָאטַאטנעמיר
 וצ טיג -- עעַאּפ ןייז ןופ םוילַאוט
 :ַאג רעד טרפּב ,קיריל ןייז טײקטלַאק ַא
 ןפַאש ןייז ןיא הגרדמ עיינ ַא .רעלַאנָאיצ
 קרעװ ןטצעל ןייז ןיא טכיירגרעד .ל טָאה

 עמעָאּפ עשיטַאמַארד |
 .ּב ןופ ג"פ רענליוו) "רעדליּב ןעצ ןיא
 2רַאפ טשרעוצ ;194 ז"ז ,1926 ,ןיקצעלק
 ?רעד ;(1926 ,"טפנוקוצז ןיא טכעלטנפע
 ןעגנולעג רעטכיד םעד ָאד זיא טּפױה
 טלַאטשעג עשיטָאזקע יד ןעגנערּבוצסױרַא
 סע ןכלעװ םורַא ,דלעה:לטיט םעד ןופ
 ,עמַארד עצנַאג יד ךיז טרירטנעצנָאק
 יג ןענייז ןרוגיפ עקירעּביא יד ןעוו תעשּב
 רעד ןיא וליפַא העּבָא .טנטָאשרַאפ ןּבילּב
 ןרוגיפ עשידָאויּפע עכנַאמ ןופ גנונעכייצ
 עכָאּפע רעשירָאטסיה רעסיורג רענעי ןופ
 ןופ טנַאה ערעכיז יד סױרַא ךיז טזייוו
 :בלעז עלעניגירָא יד ןוא ,רעלטסניק ַא
 המלש ןֹופ עיצַאטערּפרעטניא עקידנעטש
 רעד ןיא טייקשימייה ס--ל ךיוא יװ ,וכלומ
 רעשיסַאלק רעד ,הביבס רעשירָאטסיה
 ףעטסיירד רעד ,עמעָאּפ רעד ןֹופ ליטס
 יד ןשיווצ טרָא ןַא ריא ןּביג -- םענרַאפ
 רעזנוא ןופ קרעװ עטסטנַאסערעטניא
 טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה .ל ,רוטַארעטיל
 ןגעװ גנולדנַאהּפָא ןַא םרָאפכוּב ןיא
 ,"נ ,"שידיא; ג"פ) ןַאמרעסַאװ בקעי
 רעדָארּב ןופ גנוצעזרעּביא יד ,(9
 ןופ עיפָאזָאליפ ידש ךוּב סנעסנַאיטסירכ
 וו ,1921 ,י"נ "םייה יד. ג"פ) יטסנוק
 זיא ןטעּברַא ערעדנַא ענייז ןופ ,(0
 "רעטקַארַאכ ןוא ךַארּפשא :ןענָאמרעד וצ
 ,(11-- 10 ,1911 "דנַאל עינ סָאד; ןיא)
 וצ? (עז) סנַאענעס .ל ןופ גנוצעזרעּביא יד
 *ָאליפ רעשידי רעד ןופ עטכישעג רעד
 וַאּפ רַאגדע ןופ רעדיל ייר ַא ןופ ,"עיגָאל
 ,("ַאדַארָאדלע ,ייל לעּבָאנַאק ,"ּבָאר רעדי)
 רעד ןגעוו סעיסערּפמיא עשיטירק עירעס ַא
 :ַארעטיל רעשילגנע ןוא רעשידיי רעגנוי
 רעמוז-- ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא רוט
 ,ןלױּפ ןוא עּפָארײא טכוזַאּב .ל טָאה 5

 יז ,122 ?ף"טלעװירעכיּנ, ןיא ,וָאקנימ םוחג

 םקעי :71--ׁש ,"טָארטש , ןיא ,ןייטשרוג ,א 9

 ,(0 שטיויא)ר ,מ ;{1ׁש ,1923 ,"ךיז ןיא, ,ןײטשטַאלג

 ף"ד ;15--14 ,{2 ,,ל 110 ,"רעטעלּב ,טיל}ק ןיא

 י 1926 ,"ךוב רעזנוא , ןיא ,יקצאש בקעי

)9( 
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 ,טלַאוו םהרכא ןופ ס'9פ/ ( |

 ןופ החּפשמ ַא ןיא קסגימ ןיא .ּבעג
 רעסייה ַא ,רעטָאפ ןייז ,סוחי ןטסערג
 נָא ןַא ,קינרסומ
 יר ןופ רעגנעה
 ?נַאלַאס לארשי
 ַא ןצרעד ,רעט
 ?אהּביל רעסיֹורג
 ,ךנּת ןופ רעּב
 ןא ןעװעג זיא
 'ר ןופ לקיניײא
 ןוא) ףירח עלעסיג
 ןופ לקינייארוא ַא
 - ןוא ףירח לאיזי יר
 דצ סרעטומ רעד ןופ ;(ףירה עלעזייא 'ר
 עשוהי 'ר) ע"מס ,ל"שרהמ ןופ .ל טמַאטש
 לעּב םעד הפי יכדרמ 'ר ,(ןהּכה קלַאפ
 =ייארוא ןַא ןעוועג זיא רעטומ ןייז ;שובלה
 רעד ךיוא) רעגרוּבמַאה לאפר יר ןופ לקינג
 .ל ןעמעוו ףיוא ,רעסיר לאירבג רעטמירַאּב
 .רוּבמַאה לאפר 'ר זיא ,ךעלנע רעיײז בגא זיא
 :סיוא ךיז לגניי סלַא ןיוש ,(לקינייא ןַא סרעג
 הסיפח רעפרַאש ,ּפָאק ןטונ ןייז טימ טנכייצעג
 רעסיורג ןייק םגה ןוא ,ןורּכז םענעטלעז ןוא
 8--7 וצ ןיוש רעּבָא ,ןעוועג טינ ךימתמ
 וצ ןּבױהעגנָא ירפ ,ארמג טנעקעג רָאי
 רעד רעטנוא ןעוועג טשרעוצ ,ןענעייל
 :עטיל רעכעלטכישעג רעד ןופ גנוקריוו
 טבש? ,"לארשי תיראשק יװ ,רוטַאר
 ,"ןיסחויה תלשלשװ .,"ןופיסויז ,"הדוהי
 ןמלק קינײװסױא ףיוא טעמּכ טנעקעג
 10--9 וצ ,"םלוע ימי ירבד? סנַאמלוש
 ןוא םיריש ןבײרש וצ ןּבױהעגנָא רָאי
 לשמח סמ"יּבלמ םעד קידנכַאמכָאנ ,הרוּת
 לדגמח סָאטַאצול םייח?השמ 'ר ,"הצילמו
 ףסוי?הכימ ךיוא ןוא "הלהּת םירשילת ,"זוע
 *עג ,רָאי 12 וצ ."ןויצ רונּכא סנָאזנעּבעל
 רע זיא ,תוקפס עזעיגילער ןופ טרעטַאמ
 רָאּפ ַא טָאה רע ואוו .,רימָאקליװ ןֹופ
 "טנֲא ,הבישי רעד ןיא טנרעלעג םישדח
 ַא ןרָאװעג ןוא עקדָאּבָאלס ןייק ןפָאל
 רעטנוא ןעיועג ,קינרסומ רעטנערברַאפ
 עכלעזַא ןופ העּפשה רעקרַאטש .רעד
 תובוחש ,"ירזוּכז + יו ,םירפס?רסומ
 רָאי 13 וצ ."םירשי תליסמ? ,"תובבלה
 ישוָאלָאװ רעד ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא
 יי וצ ןיוש זיא רע רעּבָא ,הבישי רענ
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 ,סורוקיּפא קיטש ַא ןרָאװעג טייצ רענ
 ,תּבש םוא סָאריּפַאּפ ַא טימ טּפַאכעג ןֹוא
 םרה ןיא ןרָאװעג טגײלעגנירַא רע זיא
 .שאר ןופ תופידר יד ילוצ טָאה ןוא
 ןיא) ןישוָאלָאװ ןזָאלרַאפ טמעג הבשי
 בגא רע טָאה .הבישי רענישזָאלָאװ רעד
 :בעה ןיא םיריש עלַאנָאיצַאנ ןּבירשעג
 קעֹװַא רע זיא ןישזָאלָאװ ןופ .(שיער
 (לרַאש---רעטעּפש) ןנח ווו ,ענליוו ןייק
 ןףעװעג ברקמ םיא טָאה טרָאּפָאּפַאר
 רע טָאה (עז) םוַאּבנעזַָאר .מ ,מ יב
 :לופרַאּפ ךיז ןוא קיטַאמעטַאמ טנרעלעג
 :סיוא ;ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא טמוק
 ףיוא ןכָאװ עכע/טע ןיא קידנענרעל
 ןשיערּבעה:שיסור סגרעּבנייטש קינײװסיױא
 ןענַאטשעגוצ רע זיא ןַאד .ךוּברעטרעװ
 :םוא ןייז ּבילוצ רעּבָא ,טזילַאיצָאס םוצ
 יד ןיא רע זיא רעטקַארַאכ ןקיגנעהּפָא
 ןשיוװצ ןּבילּבעג ןוא ןײרַא טינ ךעלזיירק
 .ל טָאה סורַא רָאי רָאּפ ַא ןיא ."עדליווח יד
 =עג טָאה רע ואוו ,קסנימ ןיא טצעזַאּב ךיז
 ןיא עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסילַאיצָאס ַא טריפ
 ?נײאַאּב רעקינייװ .ןזײרק:רעטעּברַא יד
 :ערטש רעשיטילָאּפָאמסַאק רעד ןופ טסולפ
 רעשיסור "רעשינדָארַאנ, רעד ןופ ןוא גנומ
 ,ל ןיוש זיא ,םירבח ענייז יוו ,רוטַארעטיל
 :ָאיצַאנ טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ןַאד
 רעשידיי ןימ ַא ןעוועג ,ןעגנומיטש עלַאנ
 ןעמערַא םעד טריזילַאעדיא ,"קיגדָארַאנײ
 ?םורַא טייצ עסיוועג ַא וליפַא ךיז ,ןדיי
 קירוצ ךיז קנַאדעג םעד טימ ןגָארטעג
 ןרעװ וצ ,םיקסוּפ ןוא ס"'ש וצ ןעמענ וצ
 ירָאטװַא ןייז ןַאד ןכיורבעג וצ .ברַא
 :ַאיצָאס ןופ עדנַאגַאּפָארּפ רעד רַאפ טעט
 ןפיא ןסַאמ עשידיי יד ןשיװצ םויל
 תעשּב .םירפס:רסומ ןוא ארמג ןופ דוסי
 גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי רעד ןיא
 ןענַאטשטנַא ןרָאי רעק9ס יד ּבײהנָא זיא |
 ,(םהרבא קישטזער עז) "עיציזָאּפָאװ גיַא יד |

 עקרַאטש סרעדנווַאּב ַא ןעמוקַאּב .ל טָאה
 ;רעטעּברַא עשידי יד ףיוא גנוקריוו
 ַא ןבעגעגוצ ?עיציזָאּפָאז רעד טָאה רע
 קידגעמעננָא :גנוּברַאפַאּב עשיפיצעּפס
 ;כײלג רעּבָא רע טָאה ,ןעגנוזָאל עריא
 גנוזָאל םעד טקורעגסױרַא ךיוא קיטייצ
 .אמסָאק ןשירָאטַאלימיסַא ןגעק ּפמַאק ןופ
 יד טשרעהַאּב ןַאד טָאה סָאװ ,םזיטילָאּפ
 טלעטשעג ,גנוגעװַאּב-רעטעּברַא עשידיי
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 *ַאנ ךיז לָאז גנוגעװַאּב יד זַא ,גנורעדָאּפ ַא;
 ןעמונעג .דימּת ןלָאז סע ה"ד ,ןריזילַאנָאיצ
 *נידַאֹּב עשיפיצעּפס יד טכַא ןיא ןרעװ
 ןיק םגה .ןּבעלנסַאמ ןשידיי ןופ ןעגנוג
 טָאה סַארגָארּפ עלַאנָאיצַאנ עוויטיזָאּפ
 רע ןוא ןּכָאה טנעקעג טינ .ל ןַאד ךָאנ
 טינ רעד טימ טנגונַאּב זיולּב ךיז טָאה;
 ,למרָאפ רעשיטסילַאעדיא רערָאלק גונעג
 :ַאיצָאס עשידיי יד ןופ טייקיטעט יד זַא
 ןטימ ןעגנורדעגכרוד ןייז לָאז ןטסילי
 ןסיורג םעד .ל טָאה ךָאד ,"טסייג ןילידייו
 :ַאנ רעד ןופ רעינָאיּפ ַא ןופ טסנידרַאפ-
 ןשידי סעד ןיא גנוטכיר רעלַאנָאיצ
 :ַאּב רעטעּפש טָאה עכלעװ ,םזילַאיצָאסי
 רעד ןיא גנורילומרָאפ עסיוועג ַא ןעמוק-
 ַא ."דנוּבק ןופ םַארגָארּפ רעלַאנָאיצַאנ
 טָאה עיציזָאּפָא ס--ל ןיא טרָא רעדנוזַאּב-
 :נָא שידיי רַאפ ּפמַאק ןייז ןעמונרַאפ
 ןגעק ,עיצַאקיפיסור רעכַאלּפ רעד טָאטש
 רעד ןיא טרפּב ,םוימָאנָאקע ןגנע םעדי
 לעב ןשידײי ןעמערָא םוצ גנויצַאּב
 ןצּבקײ) רָאטַאטַאַאלּפסקע םעד הכאלמ
 2עג קסנימ ןיא טָאה ,ל .("ןופלד ןגעק
 רעסיורג א ןופ סעיטַאּפמיס יד ןענואוו
 רַאפ ,ץנעגילעטניא ןוא רעטעּברַא עסַאמ
 עשיטילַאּפ ןטלַאה טגעלפ רע עכלעוו
 ןגעוו טּפיוהרעד ,סעיצקעל ןוא סעדער
 ןרימַאלקעד ןוא ,עטכישעג רעשידיי
 .ּפמַאק ןוא טייהיירפ ןופ רעדיל ענייז
 עכלעװ ןשיװצ ,רעדיל עקיזָאד יד
 "סיוא עכלעזַא ןעוועג ןיוש ןעגייז סע
 -לַאיצַאס ןייז ןופ ןרעטסומ עטנכייצעג
 ןּפָארט ַאז יװ ,קיריל רערענָאיצולָאװער
 ןטייו ןפיוא? ,"תוליפת ייווצײ  ,"טֹולּב
 רעייהעגמוא ןעוועג ןענייז ,ַא"א "ןופצ
 :רַאפ זײװנסַאמ ןגעלפ ןוא רעלוּפָאּפ
 :ַארגָאטקעה עניילק ןיא ןרעװ טײרּפש
 ןעגנוועג ןגעלפ עכנַאמ :ךעלעכיּב עטריפ
 םינוגינ עטסַאּפעגוצ לעיצעּפס טימ ןרעוו
 ןעועג ךיוא רעּבָא .ל ןיא קיטייצכיײלג
 ןיא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד טעמּכ
 } ?ַאיצָאס =ןפיצנעדנעט רעד ןופ טייצ ַא

 ןבײרש וצ ןּבױהעגנָא עיזעָאּפ רעל
 ,רעדיל עשיריל עטמולחרַאפ עטרַאצ
 עקינייא .ןָאט ןיא יינ ןוא םֶרָאפ ןיא יינ
 ,"ןךיט םײּב טסּברעהװ יֹװ ,יײז ןופ
 ןענייז ,"גנילירפ רעד ,"טכַאנ?הנבל ידח
 רע:"נ רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא
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 4/װ| -- עטשרע'ס) "גנוטייצ:רעטעּברַא
 צי רעד ןיא ךיוא רעטעּפש ןֹוא (4
 טלַאװ ןעמָאנ ןייז) ןַאמסיוּב פ"א ,"טפווק
 רעד רַאפ ןקעדפיוא טרָאטעג טינ ןעמ טָאה
 םיא טָאה סָאד ןוא ,טכַאמ רעשירַאצ|

 ןיסטעיל ס"ּפ ןייז ןּבעגעג ןַאהַאק .ּבא
 "רעביא ,1895 "גנוטייצ רעטייּברַאא ןיא
 ןפױא "דלַאװװ ןשידי םעד קידנצעז
 רע טָאה טייצ רענעי וצ ,(166 ןשיסור
 עלַאנָאיצַאנ ןבירשעג טַאהעג ךיוא ןיוש
 "ךיי רעקיּביײא רעדי ,לשמל ,יוװ ,רעדיל
 =עגסיוא טָאה רע ןכלעװ ןיא ,(1894)
 ןקיבײא טעד ןיא ןּבױלג ןייז טקירד
 זיא רע .קלָאפ ןשידי םעד ןופ םויק
 ;טַאס סלַא ןעוועג רעלוּפַאּפ ךיוא ןַאד
 ענייז ןיא קידנכַאלסױא .ַא"צ ,רעקיר
 ?ירטעגרעביא םעד ןעמַארגיּפע עפרַאש
 טלַאװ ןעמָאנ רעד .םזיטַאריּפסנַאק םענעּב
 ןוירק יד ןיא רבד:םש ַא ןרָאװעג זיא
 גנוגעװַאּב:רעטעּברַא רעשידיי רעד ןופ
 תטיש רעקסנימ יד ןוא ,עטיל ץנַאג ןיא
 ןעמוקַאּב וליפַא טָאה עיציזָאּפָא רעד ןופ
 םויטלַאוו -- גנונעכײצַאּב עלעיצעּפסַא
 =עג ןיוש זיא ן-ל .("ענישטשווָאטלַאווײ)
 ןטלַאהַאּבוצסױא ךיז ןעלגעממוא ןרָאװ
 זיא רע זיב ,ןעמרַאדנַאשז עשירַאצ יד רַאפ
 :וצסיוא ןעוועג ןעגנואווצעג 1897 גנילירפ
 .ל ןיא י"נ ןייק .קסנימ ןופ ןרעדנַאװ
 םעד ןופ ןערּב עמַאס ןיא ןעמוקעגנָא
 =עּברַא רעשידיי רעד ןיא ּפמַאק?רעדורג
 ןענַאטשעגוצ זיא רע ןוא ,גנוגעוװַאּב:רעט
 ,ןָאלקעד ןגעק  ,עיצױָאּפָא רעד וצ
 ?טנפערַאפ םישדה עכעלטע עטשרע יד
 יאול ןופ ר"א יסטרעװרָאפװ ןיא טכעל
 =עג ןּבָאה עכלעו ,רעדיל ייר ַא רעלימ
 ץנַאג רעייז טימ םשור ןקרַאטש ַא טכַאמ
 ,גנומיטש רעלַאנָאינַאנ ןוא ןָאט םעיינ
 ?עגניירא רע זיא רעּבָא םורַא םישדח 6 ןיא
 "סטרעװרָאּפ, ןופ ּפמַאק ןיא ןרָאװעג ןגיוצ
 בָא ןוא "טַאלּב דנעבָאװ סנָאיל:עד ןגעק
 :קיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ןּביײרש וצ ןּביױהעג
 -- (סקיא ר"ד ּפ"א) עשימעלָאּפ ןוא ןעל
 ןשיטלָאדָאטרָא ןוא "טַאלּב דנעבָאװ ןגעק
 יז ךיוא ןוא .וו"זַאא ,"טַאלּבעגַאט ןעשידייז
 ןיא סיײג ַא ןעוועג זיא ס--ל קיטסיצילּבוּפ
 ַא טַאהעג טָאה ןוא עסערפ רעשידיי רעד
 :ידיי רעד רַאפ גנוטײדַאּב ערעייהעגמוא
 :רַאטײל סלַא .גנוגעוװַאּב?רעטעּברַא רעש
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 רע טגעלפ "סטרעװרַאפײ ןופ רעלקיט
 ןיא ןוא ךָאװ ַא לָאמ עכעלטע ןּביײרש
 עשידיי יד ןופ ןּפמַאק עשימָאנָאקע עלַא
 :קרעמ ןייז טָאה עקירעמַא ןיא רעטעּברַא
 יד טומ ןבעגעגוצ רעדעפ עפרַאש קידרעװ

 ןיא ןײרַא זיא ןַאהַאק .ּבא ןעו .רעּפמעק
 :ַאּב עכעלדניירפ יד ןענייז ,"סטרעוװרָאפש
 =ץגּפָא ןענַאהַאק ןיא .ל ןשיוװצ ןעגנויצ
 *ָצג יז ןענייז סרעדנוזַאּב ; ןרָאװעג טליק
 ןַאהַאק יו ,םעדכָאנ ענעגױצעגנָא ןרָאװ
 לקיטרַא ןַא ס--ל טזָאלעגכרוד טינ טָאה
 קעװַא ןַאד זיא .ל .ןטסינויצ יד ןגעק
 :סיוא ןיא םיא םגה ,"סטרעװרָאּפ, ןופ
 עצרוק ַא ,טיונ סיורג ןדייל וצ ןעמוקעג
 ,רעפיוקרַאפסגנוטײצ ַא ןעוועג ןליפַא טייצ
 :ַאיצָאס םעד ןופ ןטסעטָארּפ יד בילוצ
 םישדח רָאּפ ַא ןיא רע זיא םלוע ןשיטסיל
 "סטרעוורָאפ ןיא ןרָאװעג ןפורעגקירוצ
 ֹּפָא ןיא לקיטרַא רעטנָאמרעד רעד ןוא
 טָאה רעטעּפש ךיוא) ןרָאװעג טקורדעג
 ןרעדנע וצ טבױ?;רעד טינ לָאמנייק ,ל
 לקיטרַא ןַא םענייז ןיא תוא ןַא וליּפַא
 טָאה רע סָאװ ,רָאי 17 יד רַאפ ןוא
 טָאה ,"סטרעוורָאפװ ןיא טעברַאעגטימ
 הרוש ַא וליפַא ןּבירשעג טינ לָאמנײק רע
 *עג סלַא טנכיײצַאּב טרעוו סָאװ ,םעד ןופ
 +ץּפש טָאה ןַאהַאק ןעוו .(םזילַאנרושז רעל
 םעד טוָאלרַאּפ טייצ רעסיוועג ַא ףיוא רעט
 ןרעלימ ןפלָאהעג .ל טָאה ,"סטרעוורָאפ;
 יז טָאה ןוא גנוטייצ יד ןטלַאהוצפיוא
 ןעמַאװצ) טריטקַאדער שיטקַאֿפ ךיוא
 טָאה ַא'צ .(1902 -- ןילדע סַאיליװ טימ
 :טכישעג ךס ַא טכעלטנפערַאפ ָאד רע
 יד ןכַאװשוצּפָא ,ןעגנולדנַאהּפָא עכעל
 :למיסַא סמיוּבנעגיפ .ּב ןופ גנוקריוו
 םעד ךָאנ .עדנַאגַאּפָארּפ רעשירָאטַאל
 ירֲאפ רע טָאה סָארגָאּפ רעוועינעשעק
 'רַא ייר ַא "סטרעװרָאפז ןיא טכעלטנפע
 ,טסייג ןלַאנָאיצַאנ קרַאטש ַא ןיא ןעלקיט
 עדנַאנַאּפָארּפ עטרעטסײגַאּב ַא טריפעג
 רעטנוא דנַאלסור ןיא "דנוּבפ םעד רַאפ
 :ָאװער ןייז ןפרַאד ןדיי זַא ,גנוזָאל סעד
 תוברע יד ןגָארט רעּכָא ןפרַאד ,ןרענָאיצול

 טַאגעלעד סלַא .ןטייווצ ןרַאפ רענייא
 ןיא "דנוּב; ןופ דנַאּברַאפ:לַארטנעצ ןופ
 ןיא טקילײטַאּב ךיז .ל טָאה עקירעמַא
 ףוס "דנוּבװ ןופ רָאפנעמַאװצ ןט7 םעד
 :ֿפיוא זיא ןוא גרעּבמעל ןיא 1906 רעמוז

 ןיסעיל

| 

4 

 גנויצַאּב רערעוװויטסיזַאּפ ַא רַאֿפ ןטערטעג

 םעד ןגעק םוילַאנָאיצַאנ ןשידיי סעד וצ
 =גוּבייר יד ףיוא קידנקוק טינ ,םזילַארטיײנ
 רעכלעוו ,ןענַאהַאק .ּבא ןוא ..ל ןשסיווצ ןעג
 :רַאפּי םוצ ןעמוקעגקירוצ 1903 ויא
 ייּב ןּבילּברֲאּפ רעטייוװ .,ל ויא ,יסטרעוו
 ףיוא ןקריוו ןענעק ֹוצ ידּכ ,גנוטייצ רעד
 1913 טשרע ,ןסַאמ-רעטעּברא עשידיי יד
 שלא ידּכ ,"סטרעוורָאפ, םעד רע טזָאלרַאפ
 =שדוח םעד ןופ עיצקַאדער יד ןעמענוצרעּב
 ךיִּב זיא סָאװ) "טפנוקוצ ידח לַאנרושז
 .,עיגעלָאק ַא ןופ ןרָאװעג טריטקַאדער םיא
 =וועשטניוו סירָאמ ןעוו ,טייצ רעד ץוחַא
 =עלטרָאװטנַארַאפ רעד ןעװעג זיא יקס
 םישדח 8-2 ןיא .(רָאטקַאדער רעכ
 שזַאריט םעד ןּביוהעגפיוא ,ל טָאה םורַא
 .(3,200 ןופ) 20,800 זיּב לַאנרושז םעד ןופ
 *כיו םעד ןיא טלדנַאװרַאפ םיא ןוא
 רַאּפ רָאנ טינ ןַאגרָא ןשידיי ןטסקיט
 רָאנ ,סזילַאיצָאס ןופ ןעמעלּבָארּפ יד
 :עטיל רעגייש רעשידיי רעד רַאפ ךיוא
 העשידי רעד רַאפ ךיוא ןוא רוטַאר
 סָאװ םיא וצ קיונעיצוצ ,טפַאשנסיוװ
 -טפירש עשידײ יד רעמ ץלַא רעטייוו
 =וצ) .טלעװ רעצנַאג רעד ןופ רעלעטש
 :ימ'א רעד ןופ גנולעטשּפָא רעד ביל
 רעד ןופ שזַאריט רעד זיא עינַארג
 ַא ףױא ןלַאפעג סנטצעל "טפנוקוצ
 ,עיצולָאװעריץרעמ רעד ךָאנ .(טפלעה
 'סיקסנערעק ןופ רַאפעג יד קידנעעזנייא
 ץלַא רעד ּבילוצ ךיוא ןוא ,שינעלקַאװ
 ף?עֹמַא ןיא עיצקַאער רעטקרַאטשרַאפ רעמ
 .ןשיסור םעד טציטשרעטנוא .ל טָאה עקיר
 הע טָאה רעּבָא רעטעּפש ,םזיװעשלָאּב
 םזיװעשלָאּב םוצ עגונּב גנולעטש ןייז
 =גּפמעקַאּב ףרַאש סרעדנוזַאג ,טרעדנעעג
 יר רעצנַאג ַא ץוחַא .עיצקעסדיי יד קיד
 =וצ רעד" ןיא רע טכעלטנפערַאפ רעדיל

 .ןעלקיטרַאטײל עכעלטַאנָאמ ענייז "טפנוק
 :עטסנדײשרַאפ יד טרירַאּב רע עללעו ןיא
 רעד ןיפ ןשינעעשעג ןוא ןעמעלּבָארּפ

 ---ןְּבעל ןשידיי ןופ רעדָא קיטילָאֿפ:טלעװ
 :נוה יד סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טינ

 .סעדנעגעל ןוא ןדַאלַאּב ,רעדי; רעטרעד

 ןיא טלמַאזעג טינ םויה:דע ןעגייז ט--ל

 קרַאטש רעיײז טָאה סָאד סָאװ ,םרָאפכוּב
 +ריו רעיײז ןופ דַאוג םעד טרענימראפ
 ץוחמ טרפּב ,גנוטײרּפשרַאפ ןוא גנוק
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 יד ןופ םענייא ,ל טמענרַאפ ,עקירעמַא
 רעשידי רעד ןיא רעטרע עטסנעעזעגנָא
 רעגנייא טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עיזעָאּפ
 ?פיט יד ןגָארטעגנײרַא עטשרע יד ןופי
 טקינײאיַאפ ,ליפעג ןשיריל ןופ טייק
 טייקטרעטיילעג ןוא טייקכייר רעד טימ
 ןײז ךיוא .קורדסיוא ןכעלכַארּפש ןופ
 רעשידי רעד ןיא לײטנָא רעוװיטקַא
 ?רעד ,עקירעמַא ןיא גנוגעוװַאּב:רעטעּברַא
 ?טסײג ןוא רעטספיט ריא סלַא טּפיוה
 =עגּפָא םיא טָאה ,טסיצילּבופ רעטסכייר
 ןיר רעד ןופ ,ןרָאא ףיוא טפָא ,ןסיר
 רע רעכלעוו ןיא ,קיריל רעלעודיווידגיא
 עטשרע ענגיז ייּב ךײלג ןיוש טָאה
 עלעדיײא עכלעזַא טכַארּבעגנירַא טירש
 ,טפַאשקנעּב רעטרַאצ רעליטש ןופ רענעטי
 :טמולהרַאּפ רעשילָאכנַאלעמ רעפיט ןופ
 ןופ טייקשירפ ןוא טייקכייר ַא ןוא טייק

  קיריל עלַאיצָאס ןייז ךיוא רעּבָא ; םרָאמ
 ,עיזעָאּפ עשידי יד טרעכיירַאּב טָאה
 ןזיװַאּב .ל טָאה לָאמעלַא טינ שטָאכ ןוא
 ,ץנעדנעט עשירָאטַאטיגַא יד ןייז וצ רבוג
 ענייז ןופ בור סָאד ןיא רעּבָא רע טָאה
 :סיוא םוצ טכַארּבעג רעדיל עלַאיצַאס
 קידנעגניזַאּב ,טסייג םענעגייא ןייז קורד
 םעד יװ ,ןסַאמ עטקַארטסּבַא יד ױזַא טינ
 טיוג רעלַאיצָאס ןופ שטנעמ ןקידעּבעל
 עמיטניא ענייז טימ ,ּפמַאק ןלַאיצָאס ןוא
 2רעּביא עכעלנעזרעּפ ענייז טימ ,ןדייל
 טנעמעלע ןלַאיצָאס םעד טימ .ןעגנוּבעל
 רעד ךיוא ןדנוּברַאפ גנע ן--ל יײּב זיא
 :שֹודיק ןופ וויטָאמ רעד ;רעלַאנָאיצַאנ
 ,עטסטּבילַאּב עגייז ןופ רענייא זיא םשה
 סָאד יו םוטרעריטרַאמ עלַאיצָאס סָאד ןוא
 :שטנעמ רעד ןופ גנוזיילסיוא יד ,עלַאנָאיצַאנ
 זיא עיצַאנ רעד ןופ גנוזיי ,סיוא יד יו טייה
 ,טָאטַאּפ רעלַאיצַאס ןייז ייס ,סנייא םיא ייּב
 ןרענ ןייזטסואװַאּב רעלַאנָאיצַאנ ןייז ייס
 ןופ--לַאװק ןקיּבלעזמעד ןופ םיא ייּב ךיז
 רעד ;דנַאטשרעדיװ ןוא ןליוו ןופ חוּכ םעד
 :סירעטקַארַאכ רעד זיא םזירַאטנולָאוו
 רעלַאיצָאס ס--ל ןופ ךירטש רעטסשיט
 רעד ויא רע .עזעָאּפ רעלַאנָאיצַאנ ןוא
 יד יזַא טינ ;םויַארעה ןופ רעטכיד
 ?כורפַאּב םישודק יד יװ םירוּבג
 ןוא ,עיזַאטנַאפ עשירעטכיד ןייז ןרעּפ
 -- ןרָאי עטצעל יד סרעדנוזַאּב -- טָאה רע
 עשיגַארט עסַאמ עצנַאג ַא טצינעגסיוא
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 =ידיי רעקירעיטנזױט רעד ןופ ןדָאזיּפע
 ?עָאּפ רעגנילדנעצ רַאפ עטכישעג רעש
 קלָאפ ןשידיי םוצ עּביל עפיט ןייז ,ןעמ
 =עג רעשידיי רעד ןיא תואיקּב ןייז ןוא
 עדנצנעלג ןייז ךיוא טלַארטשַאּב עטכיש
 טימ ךײר זיא עכלעװ ,קיטסיצילּבוּפ
 ,ןעקנַאדעג עפיט טימ ;ןעגנּועז עשיטעָאּפ
 עלעניגירֲא ןוא עטנַאסערעטניא טימ
 2נַאגרַאפ רעשידי רעד ןופ ןלעלַארַאּפ
 ןענייז קיטסיצילּבוּפ ס -- ל ןיא? ,טייהנעג
 עג טינ רעגנילדנעצ ןצלָאמשעגרעּביא
 טסיצילּבופ רעד .7 ;רעדיל ענעגנוז
 עטקירדעגסױא טינ יד טצינרַאפ טָאה
 ןופ ןעמַאלפ עטקיטשרַאפ יד ,ןעמטיר
 2רענַא ןעמעלַא ןופ יד ;רעקיריל םעד
 טרעכײרַאּב זיא ,ל ןופ עזָארּפ עטנעק
 "קיריל ןייז ןופ ןובשח ןפיוא ןרָאװעג
 עזָארּפ ס - ל ןופ ךיוא -- ,(רעגינ .ש)
 ,םרָאפכוּב ןיא ןענישרע טשינרָאג זיא

 ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא ענלצנייא ץוחַא
 :עטניא יד ןיא ןרושָארּב סלַא סױרַא
 ?עװַאּב:רעטעּברַא רעשידיי רעד ןופ ןסער

 ןופ ענײא זיא .ל רעכלעװ ןיא ,גנוג
 עטסכיירסולפנייא ןוא עטסנעעזעגנָא יד
 ,ןרוגיפ

 :ָאלװ ; 1910 "דנײרפ, ןיא ,לאפײנש .ק .ס
 סירָאּב ןא ,|8 {11 ,"רוטארעטילא ּב"מז ןיא ,קעד
 ;260 'ז ,1013 ,28/ (2122482 ןיא ,ןיקמורפ

 ,"טפביקוצ ידע רעמונ םואעליבוי ןיסעיל ,א,

 טימ ,1919 לירּפַא ,ףָאגָאר ללה ןופ טריטקַאדער
 ,יקסװָאטניס ,לא ר"ד ןופ תנורכז ןוא ןעלקיטרא

 .ןָאזלעּפָאק ,צ ר"ד ,סיאול .ש ר"ד ,ןעזײר יא

 ,גרובזניג ,א ר"ד ,םואכנעזָאר ,מ .מ ,ײּפָאמיט
 ,ןאלּפַאק ,ד ,שטיװַאניּבַאר ,ש ,יקסנעוויא ,מ

 ר"ד ,ןיביל .ז ,רעגניזעלש .ּב ,ןייּפ סקַאמ ,ןויבצ
 ,ןיניירּב ןבואר ,ָאנַארַאב .מ ,יקסװָאלטישז .ח

 קיזיא*קחצי ר"ד ,,ןירבַאק ,ל ,םיוּבנעגײפ .פ

 אי .ש ,רעלדא ,י ,וָאראטָאלָאז .ה ר"ד ,שטיוורוה

 *ַאװק .ג ,קעדַאלװ ,ב ,שטיװערוג ,מ ר"ד ,יקסװָאג

 יסעילָאּפ .י ,יקסניּפ רוד ,ןיגלָא ,שַא םולש ,טש
 ר"ד ,ץנאלג ,א ,ןהָאשודיללימ ,י ,ירעיהיןיק
 .יבזיא ףכוי ןרעצעז .צ .ש ,טַאלכנעזָאר קנַארּפ

 ,רמרמ .ק 1146 ,1919 ,"ןגָארפיסנעּבעל, ןיא ,יקצ

 ,ןירבָאק ,ל ;1921 21/ץן| ןופ "סטרעװָאפ, ןיא

 ןיא ,"טרעדניהרהָאי לעטרעפ ַא ןופ ןעגנורעניארעפ

 "עג ןופ טלעװ רעד ןיאע ,ןיגלָא 11921 "גָאט,

 ,/ןעבעל עײנ סָאד, ןיא ,רעגינ .ש ן"ןעגנאז

4, 111 --- /1, 



2414 

 25/א0 םירפא טּפַארק = רענסעל |
 יעינעמור ,סָאי ןיא .ּבעג (1916-- 5

 =רעד עׂשידיי עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב
 :ַאּב טוג ךיז גנודליּבטסּבלעז ךרוד ,גנויצ
 ,רעשטייד ,רעשינעמור רעד טימ טנעק
 ?עגנָא סלַא ,רוטַארעטיל רעשיערּבעה
 ןרָאטנָאק ןיא ןּבעל ץנַאג ןייז רעטלעטש
 עשיטסילַאיצָאס יד ןיא טקילײטַאּב ךיז
 טרידנָאּפסערָאק ;עינעמוח ןופ ןזיירק
 ןיא ,"סטרעורָאפא רענַאקירעמַא ןיא
 טצעזעגרעּביא -- 21 1909 "טפנוקוצח
 לקיטרַא סיקסװָאקַאר ןַאיטסירק ר"ד
 עג ,"ןעינעמור ןיא עגַארפנעדיא ידח
 עשירָאטסיה ןֹוא ןענָאטעילעפ ןּבירש
 ןיא ןעלקיטרַא
 ,1915 "רעקעווח

 ײז קידנענעקַאּב ,טיילעגנוי ךיז
 -נַאמוה ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 עכעלטע) ןעעדיא עשיטסילַאיצָאט?שיטס
 ;(גלָאּפרע סיורג טימ טריטסיסקע רָאי
 ?מַאו עשיפַארג וצ סערעטניא ַא טַאהעג
 ;רעטקַארַאכ ןשירָאטסיה ַא טימ ןעגנול
 עכייר עטלייצעג יד ןופ ענייא ןסעזַאּב
 :עג .עינעמור ןיא ןקעטָאילּביּב עשידיי
 ,טנָארפ ןשינעמור ןפיוא ןלַאפ

 -- 1889 15/שװ םייח רעקעל
 ,ץיװַאקנעל ףרָאד ןיא .ּבעג (

 טקידנעעג .עניוװָאקוּב ,ץיװָאנרעשט ייּב
 טרידוטש ןוא ץיװָאנרעשט ןיא עיזַאנמיג
 ?ינוא יד ןיא עיגָאלָאליפ ןוא עיפָאסָאליפ
 ןוא גָארּפ ,ץיווָאנרעשט ןופ ןטעטיסרעוו
 :לושלטימ ןופ סםָאלּפיד ַא ןעמוקַאּב ,ןיוו
 2ַאּב ןוא ןײטַאל ןוא שטייד רַאפ רערעל
 ןיא רָאכעּפָארּפ סלַא ןרָאװעג טמיטש

 ימעס:רערעל ןשיכולמ רעציװָאנרעשט

 .*ישידיי עטסווװיטקַא יד ןופ רענייא .רַאנ

 רעקעל -- טפַארקירעגנסעל

 .ןשיטסילַאיצָאס רעסַאי
 / =יִל ייר ַא טסַאפרַאפ

 .שידיי ןופ רעגנעהנָא רעסייה סלַא ,רעד
 .רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג 7
 ."םירפס רכומ עלעדנעמח זיירק םעד ןופ
 .םורַא טריּפורג טָאה רעכלעוו ,(סַאי)

 .טימ .
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 .,עניוװָאקֹוּב ןיִא רעוט = רוטלוק עשיטס
 ןיא לײטנָא ןסיורג ַא ןעמונעג רע טָאה
 רעד ךָאנ גנּויוּב 2 לוש רעשידיי רעד
 .ןופ רָאסעּפָארּפ סלַא ןוא המחלמ:טלעוו
 ךיא עיזַאנמיג ? הכולמ רעשידי רעד
 =ידוימ יד טלעטשעגפיונוצ ץיװַאנרעשט
 .ןוא :לעטימ רַאפ עיטַאמָאטסערכ עש
 .=ידוי ם'נופ ןעּבעגעגסױרַאװ) ."ןעלושכַאפ
 .,"ַאניװָאקוּב רעד רַאפ ןײרַאפלוש ןעש
 ךיא סָאװ ,(240 ז"ז ,1919 ,ץיווָאנרעשט
 .רעד ןיא ךוּבנרעל סלַא ןרָאװעג טצונַאּב
 .זיא יז רעדייא ,עיזַאנמיג רעטנָאמרעד
 :ןופ רענייא ןעוועג ,ןרָאװַעג טריזינַאמָאר
 +לדייװ רעד ןופ רעריפ ןוא רעדנירג יד
 '=סיורג ןיא "עיצַארעדעּפ:רֹוטלוק רעש
 .העּפשה רעד רעטנוא סנטצעל) עינעמור
 ןיא ץױטּפױה ןטימ צ"ֿפ עקניל יד ןופ
 .:רַאפ ןוא רָאטַאזינַאגרָא ,(טשערַאקוּב
 ?סקלָאפ ,ןלושטנוװָא-צ"ּפ יד ןופ רעטלַאװ
 ךוא רָאטקעל ,םייחרעדניק ןוא ןלוש
 .רעד ןופ טַאגעלעד סלַא ,טסידנַאגַאּפָארּפ
 םעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ?עיצַארעדעּפז
 .?טלעװשידיי יד ןופ רָאּפנעמַאזוצ ןטשרע
 ?בוּפער רעשיליוּפ רעד ןיא ןלוש עכעל
 ךעװעג ןוא ,1921 ,עשרַאװ ןיא ,קיל
 =ַאק רעשיפַארגָאטרָא רעד ןופ .דילגטימ ַא
 נָא טָאה סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ ןופ עיסימ
 .עטעּברַאעגסיוא ןעזייר .ז ןופ יד ןעמונעג
 +ַאֹּב ךיז ,גײלסיױא ןשידיי ןופ םרָאפער
 -ַא) 1921 ,"רוטלוקא ּב"מז ןיא טקיליײט
 .עגַארפ רעד וצח גנולדנַאהּפָא עשיגָאלָאליפ
 ,ה"מז ,("עיפַארגָאטרָא ןוא טקעלַאיד ןגעוו
 ןופ ןּבעגעגסױרַא ,"עיצַארעדעּפ:רוטלוקח
 =לֹוק רעכעלרעי רעטייוװצ רעד וצ ק"צ
 'טכיזרעּביא ןַא) 1922 ,ץ:ערעפנַאקרוט

 .,("עינעמור ןיא עגַארפ-לוש עשידיי יד+
 =טימטּפיוה ןֹוא רעדנירג יד ןופ רענייא
 רַאטקַאדער ךיוא טייצ עסיוועג ַא ,רעטעּברַא
 'ןיא "טייהיירפח טַאלּבנכָאװ:צ"ּפ םעד ןופ
 ךָאנ ןוא (1919 1/ץ/ טניז) ץיװָאנרעשט
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 ןעװ ,ײטרַאּפ רעד ןיא גנוטלַאּפש רעד

 ,עטכער יד וצ רעּבירַא זיא ןַאגרָא רעד

 ?1כָאװ-צ"ּפ ןטייווצ םעד ןיא טעּברַאעגטימ

 =רעשט רעד -- עינעמורסיורג רַאפ טַאלּב

 ."גנוטייצ:רעטײּברַאז רעציוָאנ
 -- 1847 13/) הדוהיףסוי רענרעל

 זיּב .ועשטידרַאּב ןיא .ּבעג (1907 23/
 ןַאד ,םידומיל עשידיי טנרעלעג רָאי 3

 ,רימָאטישז ןייק קעװַא ואוו
 =םיג יד טכװַאּב
 ךיז 1866 ,עיזַאנ
 ,סעדָא ןיא טצעזַאּב
 :עג טייצ רָאי ַא
 רעיײרפ ַא ןעװ
 ןפיוא  רערעהוצ
 2לוקַאפ ןשידירוי
 ?ןריינ ןופ טעט
 יסרעווינוא ןשיס
 :ל רעד ןּבעגעגּפָא ךיז ךָאנרעד ,טעט
 טָאה רע עכלעוו ,טייקיטעט רעשירַארעט
 ןשידיי ןיא ןּבױהעגנָא טַאהעג רעירפ ךָאנ
 ,גנַאגרַאי ןטשרע ןיא) "רשבמ לוקח
 ר ע גד ר ע ה לאוי:ףסוי פ"א ,11-:10 ,2
 ןקידריוקרעמ םעד ןופ עיפַארגָאיּב יד
 :וג ףסוי:לאכמ טנַאקיזומ:סקלָאפ ןשידיי
 2ָארָאװ עיפַארגַאיג יד ךיוא יו  ,ווָאקיז
 רעשיסור רעד ןיא ןוא (22 .מֹונ ,"ָאיּב
 ,1865 ,8416808414 167ח6/02038 יוװ ,עסערּפ

 ןעװעג רע זיא רָאי 10 ןופ ךשמ ןיא
 ס0266- ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא
 טקילײטַאב ךיוא ךיז 064 םססזהעאמ
 {068- יו ,ןעגנוטייצ עשיסור ערעדנַא ןיא
 ,תוע} 11080000614044 1626002038

 ,"למרכהח ֹוצ עגַאלײּב רעשיסור רעד
 ךיוא ןעגנוטייצ עשיסור יד ןיא ןּבירשעג
 :בעה רעד ןגעוו ,םינינע עשידיי ןגעוו
 רע ,רוטַארעטיל רעשידיי ןוא רעשיער
 2רע יד ןופ רעניא .ןעוועג ללכּב זיא
 רעשיסור:שידיי רעיינ רעד ןשיװצ עטש
 גנוטיײדַאּב יד ןצַאשֹוצּפָא ץנעגילעטניא

 טאה רע

 210 רעגרעל --- רעקעל

 ןוא שידיײ ןופ טרעװטסּבלעז םעד ןוא
 "1 טריזירַאלוּפָאּפ רעטשרע רעד טָאה
 ןופ רעזעל יד רַאפ רוטַארעטיל עשידיי
 אקמזעינסס814 ן23- רושַארּב ןייז .שיסור

 ,סעדָא) 60 ס0י1116414 עז, 1, 606606522

 פיסור רעד ןיא ןופרעד ןגוצסיוא) 9
 --18 ,1867 ,"למרּכה, וצ עגַאליײּב רעש
 ןיא ןעזייר .ז ןופ טריטיצ זייוולייט 1
 :עדנעמ זיּב ןָאסלעדנעמ ןופ+ ךוּב ןייז
 יד רשפא ןיא (365--363 ז"ז | ,"על

 ןגעו טעּברַא עשיטירק עטסנרע עטשרע
 יא ןייז ןיא .רעלעטשטפירש ןשידיי ַא
 סלַא ,רע טָאה שידיי וצ טייקנּבעגעגרעּב
 ףָאד ,טסילַאנרושז רעשיסור רענעעזעגנַא
 שידיי ןּביירש וצ ךיוא טמעשעג טינ ךיז
 סָאד ןצָאה םינלטּב ןעו ,טייצ ַא ןיא
 טָאה ןֹוא ,רובּכמוא ןַא רַאפ ןטלַאהעג
 -- ױיַּבר סיואק רושַארּב ַא ןּבעגעגסיֹורַא
 לע םולשי קרעװ סלעפייווצ .א ןגעק
 ףיוא םעד ןגעוו ;1868 ,סעדָא) "לארשי
 ,(16 ,1869 ,אגסמתהמעטמפ ןיא ןּבירשעג

 דסימ ןעטשרע םעד ןופ גנוּביײרשעּב ַאװ
 ריאמ 'ר דלישטָאר זיֹוה ןסיורג ם'נופ
 ,סעדָא) "ןיז ףניפ ענייז עלַא טימ לישנַא
 עג ךיֹוא רע טָאה קיטייצכיילג - ,(9
 רעשיערּבעה רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמונ
 סָאװ ,יד ןשיװצ ןעוועג ,רוטַארעטיל
 ּפמַאק םעד ןיא טקילײטַאנ ךיז ןּבָאה
 ,הלּכשה רעשינָלטּב רעטלַא רעד ןגעק
 סױרַא זיא רעּבָאלטָאג .ּב .א ןעוו ןוא
 ילעּב רעצ תרגא? טעלפמַאּפ ןייז טימ
 ?ּפָא םיא .ל טָאה ,ןרענװַאק ןגעק "םייח
 ט"א טעלפמַאּפרטנַאק ַא טימ טרעפטנעעג
 ואוו ,(1867 ,סעדָא) "םיתמה לא שרודח

 ?וָאק ןופ עדווירק יד ןָא ךיז טמענ רע
 טפיירג ןוא םיליּכשמ עגנוי יד ןוא רענ
 עטלַא יד ןוא ןרעּבָאלטַאג ןָא ףרַאש
 ?1סירעגּפָא רעייז רַאפ ללכּב םיליּכשמ
 =עגסיוא ןיא תונלטּב ,ןּבעל ןופ טייק
 טָאה רע .,תוצילמ עטױט ענעשָארד
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 א טשיערּכעה ןיא ןּבעגעגסױרַא ךיוא
 "םירזוּכהא עיפַארגָאנָאט עשירָאטסיה
 םעד סיוא גנולייצרעד ַא ,(1866 ,סעדָא)
 םימיק ט"א דנַאלסור ןיא ןּבעל ןשידיי
 גנוצעזרעּביא ןַא ,(1868 ,סעדָא) "םדקמ
 ףָאשיּביצרַא רעד סָאװ ,עדער רעד ןופ
 םעד תעשּב ןטלַאהעג טָאה ירטימיד
 "הרומ לוקח ט"א ,םָארגָאּפ רעסעדָא
 :ימירק ַא סעּפע ּבילוצ --,(1871 ,סעדָא)
 1873 םורֲַא ,ל ןזיא ןכערּברַאפ ןלענ
 ,א טימ ןעמַאזוצ ןוא ןיוו ןייק ןפָאלטנַא
 ַא ןּבעגוצסױרַא טנַאלּפעג רעּבָאלטָאג .ּב
 רעּבָא ,"ןמוהײ ט"א לַאנרושז ןש ערּבעה
 :ץגּפָא ןרעּבָאלטָאג טָאה ןיקסנעלָאמס
 .ל ן--ל טימ תופּתוש רעד ןופ טדער
 ןּבעגעגסױרַא לַאנרושז םעד טָאה רעּבָא
 :שיסור רעד תעשּב ,"םינשוש קמעק ט"א
 טימ ןעמַאזוצ .ל זיא המחלמ רעשיקרעט
 ןטסילַאגרושז עשיסור יד
 ךשמ ןיא ןוא רעטילימ ןשיסור ןטימ
 טשערַאקוּב ןיא ןּבעגעגסױרַא 1878 ןופ
 רעד) סגחעסאא 70826148242 טַאלּבגָאט ַא

 סעס10021460414 / 623816ה8 העסקהדיץ מוז

 .רַא ןַא ס--ל בגא טנכיײצרַאפ 0 68/סחצ
 ןיא ןדיי ןופ לײטנָא םעד ןגעװ לקיט
 טכעלטנפערַאפ ,המחלמ רעקיזָאד רעד
 ,7 ,סעדָא ,28חעסאו 020812882'1 ןיֵא

 ךיז ,ל טָאה טשערַאקוּב ןיא ,(93 1
 ,רעטַאעט ןשידי םעד טימ טנעקַאּב
 .ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג ןַאד זיא סָאװ

 ןייק ןעמוקעגקירוצ ןוא ,ןדַאפדלָאג .א
 ?דיוו וצ ךיז ןסָאלשַאּב רע טָאה ,סעדָא
 רע .דלעפ ןרַאּבטכורפ םעיינ םעד ןעמ
 טימ טקירירּפַאּב ןעוועג טינ רעּבָא זיא
 םעדַאפדלָאג םעד ןופ רעטקַארַאכ םעד
 יִד טַאהעג ןוא רעטַאעטסקלָאפ ןשינ
 לָאז סָאװ ,רעטַאעט ַא ןפַאש וצ עיציּבמַא
 :עטניא םעד ןלעטשנדירפוצ ןענעק ךיוא
 ןעמונעגרעּביא רע טָאה 1880 ,טנעגיל
 ןיא  ,סעדָא ןיא רעטַאעטנעירַאמ םעד

 רענרעל

 .ןעגנַאגעגטימ
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 ?ךלָאג טליּפשעג רעירפ טָאה סע ןכלעוו
 טריפעגפיוא טָאה ןוא ,עפורט סנעדַאפ
 :ָארײא םעד ןופ ןסעיפ עשידיי יײר ַא
 טָאה רע עכלעװ ,רַאוטרעּפער ןשִיעּפ
 טעּברַאַאּב רעדָא טצעזעגרעּביא ןײלַא
 יו ,שידיי ןטוג םענייר ץנַאג ַא ןיא
 עידעגַארט סװָאקצוג לרַאק ,לשמל
 ,ל טניז זיא סָאװ  ,"ַאטסָאקַא לאירואח
 ןשידיי ןופ רַאוטרעּפעװ ןיא ןיירַא
 :ערטש יד זיא גנַאלנרָאי ןוא רעטַאעט
 :רַא ןשידיי ןועיציּבמַא ןדעי ןופ גנוּב
 :וצפיוא ןעװעג ןיטסיטרַא רעדָא טסיט
 עידעגַארט רעטמירַאּב רעד ןיא ןטערט
 יד ןיא רעטעּפש ןרָאי טימ טשרע)
 ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעגיא עידעגַארט
 רעד רַאפ יקסװערָאמ .א ןופ ןעזרעפ
 :סעוויר ,מ ןופ ךיוא ,"עּפורט רענליווח
 רעטַאעט-?רעמַאק ןשידיי םעד רַאפ ןַאמ
 ?ַאקװָאדישז" סּבירקס ךיוא ,(ּב'טּפ ןיא
 ?דע ךָאנ זיא גנוצעזרעּביא ס--ל ןיא
 ,קיטש-רַאוטרעּפער ַא  ןּבילּברַאפ םויה
 .סָאד זיא רעטַאעט:טלעװ םעד ןיא םגה
 רָאנ ,עמַארד סלַא טינ טמירַאּב קיטש
 .(יולה ןופ קיזומ רעד טימ) ערעּפָא סלַא
 סָאװ ,טסנידרַאפ רעד ךיוא טרעהעג ן-ל
 יד טריפעגפיוא רעטשרע רעד טָאה רע
 רעגניטע המלש ר"ד ןופ עידעמָאק
 :ַאּב ןײלַא ךיוא טָאה רע ."עלעקרעסח
 ײר עצנַאג ַא טסַאפרַאפ ןוא טעּברַא
 :עג רעשידיי רעד ןופ בור סָאד ,ןסעיּפ
 םחנמח ,"הרובדח סלַאטנעזָאמ יו ,עטכיש
 ןופ :ַא"א "עּביל;רעטומח ,"לארשי ןּב
 :ןרָאװעג טקורדעג רעטעּפש ןענייז ייז
 ןיא .ַאממַארד עשירָאטסיה ַא | תידוהיז
 קורד) "רעדליּב ףניפ נוא ןעטקַא רעיפ
 ךיוא ;40 ן"ז ,1888 ,עשרַאװ ,ןיּפַאלַא ,י
 ימַאפ/ סרָאטקעּפס ןיא טכעלטנפערַאפ
 =ישז/ ;(?ןרעּפָאלָאװ ט"א | "דניירפ-ןעיל
 ןיא עידעגַארט ַא / ןידוי איד / ַאקװָאד
 ןעללעווק ענעדישרעפ ךָאנ ןעטקַא ףניפ
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 ןופ ג"פ ,עגַאלפױא עט3) "טעטיײּברַאעּב
 ליפ ;68 ז"ו ,1903 עשרַאװ ,יקסדיל

 ךיוא יװ ױזַא ,טקורדעגעּביא לָאמ
 --עּבַאגסױא עט1 ,יַאטסָאקַא לאירואפ
 :ָאטסיה ַא -- "הּכונחח ;(1885 ,סעדָא
 ?ליּב 7 ןוא ןטקַא 4 ןיא עמַארד עשיר
 רעטעפ רעדע ;(54 ז"ז ,עשרַאװ) רעד
 סעשיטַאממַארד ַא | ןהָאסלעדנעמ השמ
 ןעשטייד םעד ךָאנ ,טקַא ןייא ןיא דליּב
 "טעטייּברַאעּב ענהיּב רעשידוי רעד רַאפ
 ךיוא טָאה ,ל ,(26 ן"ז ,1889 ,עשרַאװ)

 ןיז רַאפ רעּבײרש סלַא ןגיוצעגוצ
 :עג ןַאד טָאה רעכלעוו ,ןרמש רעטַאעט
 טריפעגפיוא ןֹוא ,סעדָא ןיא טניואוז
 ידי רעדװ ןסעיּפ סרמש גלָאפרע טימ
 רעדח ,"קינשזרָאטַאק רעדח ,"ץירּפ רעשי
 ןיא לגנַאמ רעד רעּבָא ."קינטנעצָארּפ
 טָאה ףוסל ןוא סיורג וצ ןעוועג זיא ןסעיּפ
 ?רעד ַא ןענעד-;פדלָאג ייּב טלעוּפעגסױא ,ל
 ,ןסעיּפ ענייז ןריפוצפיוא ךיוא שינעּבױל
 ןעמ קעגקירוצ זיא ןעדַאפדלָאג ןעוו ןוא
 ןּבָאה ,דנַאלסור רעּביא ענרוט ןייז ןופ
 טריפעגנָא ןרמש טימ ןעמַאזוצ עדייּב יז
 ,סעדָא ןיא רעטַאעט ןשידיי םעד רעטייוו
 ןסױטשעגסױרַא .ל זיא רעּבָא ףוס:לכ?ףוס
 (1883 רעּבמעטּפעס) ןכיגניא ןוא ןרָאװעג
 עט ןשידיי ןפיוא הרזג יד סױרַא זיא
 ךיז טָאה ,ל ןוא ,דנַאלסור ןיא רעטַא
 רעשירַארעטיל וצ טרעקעגקירוצ רעדיוו
 טכוזַאּב רע טָאה 84-1893 ,טייקיטעט
 :ערָאק סלַא ךיירקנַארפ ןוא דנַאלשטייד
 רעװקסָאמ רעסיורג רעד ץופ טנעדנָאּפס
 טקורדעג ,?צססא18 םתסאססנח גנוטייצ

 עליפ ןיא ןעלקיטרַא ךס ַא רעייז ךיוא
 =עגקירוצ .,ןעגנוטייצ עשיסור ערעדנַא
 ןטערטעגוצ רע ןיא ,סעדָא ןייק ןעמוק
 ףיוא עטכישעג סצערג ןצעזרעּביא וצ
 :ןקנַאק ַא ךעלטנגייא קידנכַאמ ,שידיי
 טָאה רעכלעװ ,ןיקצעניל . י ץנער
 רַאפ עקיזָאד יד ןּבױהעגנָא רעירפ ךָאנ

 24 רענרעל

 ןופ .גנומענרעטנוא עסיורג טייצ רענעי
 רעּבָא זיא גנוצעזיעּביא רעקיזָאד רעד
 עטכישעג עשידוי) .ּב ןייא זיולּב סױרַא
 ?יוװ יד ;1887 סעדָא ,"ארזע ךָאנ ןופ
 ןרָאװעג טצעזעגרעּביא ןענייז .ּב ערעט

 ?ײז ןוא ןַאועניד .י ןופ םורַא ןרָאי ןיא
 ,ג .ג ןופ ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא ןענ
 2נֲא ענײז ןופ ,(1898 עשיַאװ ,סקַאז
 םענעי ןופ שידיי ףיוא ןטעּברַא ערעד
 סיוא סרעדנוזַאּב ךיז טנכייצ דָאירעּפ
 "עזֹומ עשידוי אידח גנולדנַאהּפָא ןייז
 ז"ז ,| ,"דניירפזיוה: סרָאטקעּפס ןיא)
 עטשרע יד ןופ ענייא ,(198-- 2
 ןשידי ןגעװ ןטעּברַא עטסנעש ןוא
 סױרַא טזייוו .ל ןכלעוו רַאפ ,דילסקלָאפ
 עּביל עטרעטסײגַאּב ַא ןוא שוח םענייפ ַא
 רעטוג ַא ןעװעג ןיײלַא בגא זיא ,ל)

 (לדיפ ןיש טליּפשעג ןוא רעקיזומ
 ּואו ,גנולדנַאהּפָא רעקיזָאד רעד ןיא
 רעד ןופ ןרעטסומ ךיוא טגנערּב רע
 טזייוו ,ןיילַא ,עיזעָאּפ:סקלָאפ רעשידיי
 ןגעק סױרַא רע טערט ,עטלמַאזעג ,סיוא
 יד ןגעק ,הצילמ רעשיטסיערּבעה רעד
 ןעליוו (סָאװ) שדוק?ןושל ןופ רֶנ גנעהנָאװ

 ןעלָאז ןעשנעמ עטכער וַא ,ןעדייל טינ
 :ַאנ/ יד ןגעק ,"ןָאגרַאשז ןיא ןעּביירש
 ןעזָאל רעדָא ןעניימח סָאװ ,"ןטסילַאנָאיצ
 ןעק טכַאנ ןייא ןיא זַא ,ןעדערנײא ךיז
 :ַאּפ ןייק ןעדוי עלַא ןערהיפרעּביא ןעמ
 רוּבד ידֹּכ ךֹוּת יקַאט ןוא ַאניטסעל
 לארשי ץרא ןירעװ עלַא ייז ןעלָאז
 ןגעק ;"םישוריּפ עלַא טימ ןעדוי
 זַא ןעּבײלג סָאװח ,ןרָאטַאלימיסַא יד
 עלַא ןענרעל וצ סיוא טכייל זיא ןעדויַא
 ןעמ רעדייא נוא סופ ןייא ףיוא תורות
 עלַא ףיוא ןדער ןיוש ייז ןעלָאז ךיז טריר
 ,"םיסחוימא יד ןגעק ;"תונושלפ םיעבש
 וצ ּפָארַא ןיוש ךיז ןזָאל ייז זַא סָאװ
 טינ טלעװ איד ףרַאדש ,שידיי ןּביירש
 ןעהוט ייז הבוט ַא רַאפ סָאװ ןעסעגרעפ
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 עשלַאפ? ןסיגרַאפ סָאװ ,יד ןגעק ;"רהיא

 ןופ טײקמירָא םעד רעּביא ןערהערט
 גנויצַאּב ס -- ל רַאפ .וו"זַאא "ןָאגרַאשז
 יָאכ ךיוא זיא ךַארּפש רעשידיי רעד וצ
 ףיוא גנוטערטסױרַא ןייז שיטסירעטקַאר
 דנירפ עטוג סָאװ ,לישעמרעקא םעד
 ןיא טכַאמעג ןעּבָאה ןושל ןעשידוי םינופ
 מ ןופ ןערהָאפכרוד םיייב .ַאטסעדָא
 אב םעד עז) "1889 19/שו רָאטקעּפס
 !("רעקעוו רעניילק רעד ה"מז ןיא טכיר
 ?קעװ ךלמילא רענדער יד קידנרעפטנע

 ןטלַאהעג ,ל טָאה ,ַא"א גרעּבדלעפ ,רעלס
 ךַארּפש רעשידיי רעד ןגעוו עדער עגנַאלַא
 ריא ךרוד טכייצעגסיוא ,רוטַארעטיל ןוא
 :נעמוגרַא רעשיטסישידיי רעד ןוא םרָאפ
 ןמז לּכח זַא ,ריפסיוא םעד טימ ,עיצַאט
 ןעדער ייז ןעלעוו ,ןייז ןעלעוו "ןעדויק
 רעד :רעטראָוָו ערעדנַא טימ ,"שידויח
 יד יװ גנַאל ױזַא ןעּבעל טעװ .ןָאגרַאשז
 טסייה סע לייוו ,,,טעטילַאנָאיצַאנ עשידוי
 ייזָאד רעד ןיא ."שידוי זיא סע ,שידוי
 טרירַאּב ךיוא בגא רע טָאה עדער רעק
 קידנטערטסױרַא ,רוטַארעטיל עשידיי יד

 ןוא עלעדנעמ ןגעק ךעלטרעווכעטש טיִמ
 ,סיוא טזייוו ,זיא רע עכלעוו טימ ,ע"ש
 ןטנָאמרעד םעד ןיא .ןסירעצ ןעוועג
 ה"מז ןיא ךיוא יװ ,"רעקעוו םעניילקח
 עו) "קעהטָאילּביּב עשידוי עניילק ידח
 -רַאפ ךיוא רע טָאה (רעלסקעוו ךלמילא
 ,עזָארּפ ןיא רעדיל ,רעדיל טכעלטנפע

 .רענדרעה .י י ּפ"א ךיוא ,ןעלקיטרַא
 ךיוא רע טָאה ס"ּפ ןקיזָאד םעד רעטנוא

 'רז ס--ע"ש ןגעוו לקיטרַא ןַא טקורדעגּפָא

 עטצעשעג ליפ ןייז ןוא קנַאלּב רעדנעס

 ןעשידוי ןופ עגַאלייּב ןיא) ?עילימַאפ

 טָאה רעטעּפש .(29 ,1888 ,"טַאלּבסקלַאפ

 ?נעזרעּפ עטנַאסערעטניא עקיזָאד יד ,ל

 ןיא רעלעטשטפירש רעטּכַאגַאּב ,טייקכעל

 ןשידי םעד ןופ רעינָאיּפ ,ןכַארּפש 3

 ?קלָאפ ןשידיי ןופ ,רעטַאעט ןשירעלטסניק
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 רעשידיי רעטוג ,קיטירק רעשידיי ןופ ,רָאל
 ?םיוק .א טיֹול ,טדמשעג ךיז ,טסיליטס
 עקינײא בגא טגנערּב רעכלעוו) ןַאמ
 זַא ,לשמל ,עיפַארגָאיּב ס--ל ןופ םיטרּפ
 רדח םעד ןיא רערעל ַא ןעוועג זיא רע
 ליּכשִמ רעסעדָא ןטסואוַאּפ םעד ןופ
 רעק80 יד ןיא ןיוש .ל טָאה (ףיוושז ,מ
 עשיטימעסיטנַא ףוַאש ןּבירשעג ןרָאי

 ןקידהאמצרַאװש סווָאדימזָא ןיא ןעלקיטרַא
 ןוא .20800060140414 160600209 ןַאגרַא

 ןשיסור ןופ ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג
 ?עד רעד ןיא ןלַאפעגנײרַאז :םזיניוװָאש

 =ַאװירּפ רעד ןופ הביבס רעטריזילַארָאמ
 =עג לָאמגיײא רע טָאה ,רוטַאקָאװדַא רעט
 ַא םענייז ןופ טפירשרעטנוא יד טשלעפ

 ַא סמענעי ןּפַאכרַאפ וצ ידּכ ,טנעילק
 =רֹוט ןיא טרַאּפשעגנָא טָאה ,זיֹוה סיורג

 ןגעלעג זיא געװ רעד ןענַאװ ןופ ,עמ

 רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא טקעריד

 *ריּבעג ַא ,ןײרַא גנוטייצ רעשיּבָאּפָאדוי

 +ורפ ןופ ןוז ַא ,װעשטידרַאּב ןופ רעקיט

 רעטנערּברַאפ ַא ןרָאװעג זיא ,ןדיי עמ

 יײּב ןלדּתש ַא ןוא רענָאיסימ ַא ,דנייפנדיי

 ?רעט-שיסור רעד תעשּב ,ײצילַאּפ רעד
 טָאה .ל רעּביא ןעװ ,המחלמ רעשיק
 רע זיא ,סעצָארּפ רעד טרעױלעג ןיוש

 טָאה רע ואו ,טשערַאקוּב ןייק קעװַא

 ןופ ןקור ןיא ןּבעגוצסױרַא ןּבױהעגנָא

 28װװ  סעּפע ײמרַא רעשיסור רעד ןּופ

 טָאה רע עכלעוו ןיא ,סאװ 2י0406282

 טנעדנַאּפסערָאק םעד טריקסַאמעד בגא

 =נולדנַאהרעטנגא ןיא 11006 םקסאה ןֹופ

 ןלָאצַאּב ןגעװ ןטנַארעװיל יד טימ ןעג

 עשּביה ַא גנוטייצ רעכעלדנייפנדיי רעד

 =עוויל יד ןשַאוװנייר רַאפ עיצוּבירטנַאק

 טייצ לקיטשַא ןיא ןוא ,ןכיורּבסימ עשיטנַאר

 רעד ןופ רעריקסַאמעד רעד טָאה םורַא
 טימ ןדנוּברַאפ ךיז ןײלַא 110806 קסאה

 'טיג זיאס .עסערפ רעכעלדנייפנדיי רעד

 =עג טינ לָאז סָאװ ,טייהניימעג יד ןעוװעג
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 סָאװ ,ןעלקיטרַא יד ןיא טרָא ןַא ןעניפ
 רּבחמ םעד ןופ ןעּפ יד ןּבירשעג טָאה סע

 / ןופ עיגָאלָאּפַא רעקיטשרָאקָא רעד ןופ
 רושָארּב ס--ל טניימ ןַאמפיוק) "םוטנדיי
 תןגחסקמפ (0048488-6684 חסקסתמפ סץ20אט

 םייֵה ַא ,1871 ,סעדָא --- 32088200 סאטוסה8
 |  םעד ןופ רָאטװַא םעד רעפטנעּפָא רעס

 6 חסאסקסאוח טעלפמַאּפ ןשיטימעסיטנַא זיא רע ואוו ,יצלעּב ןיא טכַארּברַאפ טנגוי יד |
 :גַאגעצ ךיז זיא רעכלעוו ,ווזקג ס8קסחוזא

 / שיסור ףיוא סעגַאלפיוא עכעלטע ןיא ןעג
 עקיזָאד יד יֹזַא יו ,(שיזיוצנַארפ ןֹוא
 רעד טימ ןדניּברַאפ ךיז ןזָאל ןטקַאפ
 טיּבעג ןפיוא ס--ל טייקיטעט רערעטעּפש
 גַאעט ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 ,ןלעטשוצטסעפ רעװוש זנוא זיא ,רעט
 ןיא ןענופעג טינ ןּבָאה רימ זַא טרפּב
 :שיסור ןוא רעשיערּבעה ,רעשידיי רעד
 גָאלָארקענ םֹוש ןיק עסערּפ רעשידיי
 ןקיטעט ןוא ןטסואווַאּב לָאמַא םעד ןופ
 עטצעל ס--ל ןופ ענייא .רעלעטשטפירש
 ץםקטח רושָארּב ןייז ןעוועג זיא ןטעּברַא
 809 ,סעדָא) םימ 110800000140680ו5 838

 ןלַאירעטַאמ יד ןופ דנורג ןפיוא ןּבירשעג
 .יינ םענעזעוועג םעד ןופ וויכרַא םעד סיוא
 ;טנַא ,רָאטַאנעּבוג:לַארענעג ןשידנעלסור
 עינ ךס א טעּברַא עקיזָאד יד טלַאה
 יד ןופ עטכישעג רעד רעּביא תועידי
 ערעדנַא ענייז ןופ .,דנַאלסור ןיא ןדיי
 םסתמ- :טנַאקַאּב ןענייז ןטעּברַא עשיסור
 ןופ בצמ םעד ןגעוו -- טמואפ 0 6808

 ?סור ןיא (?) רעזײהסלדנַאה עשיטור יד
 -- 824004816ח8 ן(1875 ,סעדָא) דנַאל

 ;(1875 ּב"טּפ) ןטקַא 5 ןיא עמַארד ַא
 147206/820042ה אהסואאטפ 4{ {6ץדל84
 רעסִיַאטוק םעד ןגעק--280018016װ18018

 251 ,ןוז ןייז .(1880 ,סעדָא) םד:תלילע
 טסואװַאּב זיא ,טסירקַא ,ל יַאלַאק
 ,רעקירָאטסיה-רוטַארעטיל רעשיסור סלַא
 .רעשרַאפ:ןיקשוּפ סלַא טרפּב

 יָאקיִנ ןופ גנולייטימ רעד טיול) *ןורּכז רפס,

 "ןורּכז רפסא ןיא ,ל ןגעװ ןטאד יד ןלָאז ,ל יַאל
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 ,8 1111 ,12 ;(עקיטכיר ןייק רָאג טינ ןייז
 ,עמע. 6:12/91: ןיא ,תונורכז ,ןאמפיוק .א 4

 "יא ןופ עטכישעג, ,ןירָאג 4 212--212 ז"ז ,3

 ,ןיקדירפ .א } 229--221 ן"ז | ,"רעטאעט ןעשיד

 ,329 ,297--296 ז"ז ,"רעּבָאלטָאג .ב ,א;

 םורַא) (?יתּבש) היעשי רענרעל
 יִקיּבַארַאסעּב ,ןיטָאכ ןיא .ּבעג (1913--9

 ,שיסור ןוא שִיערּבעה ןופ רערעל ַא ןעוועג
 ; ַא ןּבירשעג טָאה
 ?מיטסקלָאפ  ייר

 טימ ,רעדיל עכעל
 ,ייז וצ םינוגינ יד
 ?נוזעג ןענייז סָאװ
 ןיא ןרָאװעג ןעג
 ןוא עיּבַארַאסעּב
 ?רַאפ ,עילָאדַאּפ
 :ײא ךיוא טסַאּפ
 ןײלַא רע עכלעװ ןיא ,ןעמַארד עקינ
 1903  ,רָאיטקַא סלַא ןטָארטעגפיוא זיא
 :סקלָאפ רעשידוי רעד, ןיא טכעלטנפערַאפ
 יה ןופ גנוצעזרעּביא עיירפ ַא ?גנוטייצ
 ךיז ."תּבש ןיסעצנירּפצ עמעָאּפ סענ
 .א ןופ עּבַאגסױא רעד ןיא טקילײטַאּב
 ,1904 סעדָא ,"ןעּבעל סָאדז לַאטנעזָאר ,ד
 "עּברָאט עשידיא ידח ט"א ךוּב ַא טימ
 -- :ןעגנולייצרעד יד טלַאהטנַא ,96 ז"ז)
 :ָאטס םהרבאײ ,"רערהיפרעסַאװ יצרעּבח
 ,"רעּבעגטיורּב לעסַאי קחציאח ,"רעיל
 :ירזַעװ ,"סיורג טרעװ רעילָאטס םהרבאז
 ןוא ("איבנה והילא? ןוא "רפוס קילא
 :ערעװ ןופ ,ןעגנוצעזרעּביא רָאּפ ַא טימ
 ןיאז ּב"מז םעד ןיא א"א יקרָאג ,וועיאס
 :עמַא ןייק ןעמוקעג 1907 ,"דמערפ רעד
 ןופ ןּברַאטשעג יא רע וואו ,עקיר

 ,טכוזדניווש

 ' .11 ,עיגָאלָאטנַא ,ןיסאב ,מ

 ) --1895) השמ רערעל
 ןיא ,טנגעג רענילּבול ,םעלעכ ןיא .ּבעג
 רָאי 14 זיּב .החפשמ רעשיבר-שינּבר ַא
 ,ךעלּביטש ןוא םירדח ןיא טנרעלעג
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 טימ ןּבעגוצּפָא ןּביױהעגנָא ךיז ךָאנרעד
 :רַאװ ןייק קעװַא 1912 ,גנודליּבטסּבלעז
 16--1913 ,ס,יצקעל ןּבעגעג ואו ,עש
 ַא ןיא טעּברַאעג ,סעדָא ןיא טּבעלעג
 ןייק ןעמוקעגקירוצ רעטעּפש ,רָאטנַאק
 :על טלַא קיט ;ט ןעוו;ג זיא ןוא םלעכ
 יד ןופ לושסקלָאפ רעשידיי ַא ןיא רער
 ןעלמַאז טימ ןעמונרַאפ ךיז --- .צ"ּפ
 :רַאפ ,םינימ עלַא ןופ רָאלקלָאפ ןשידיי
 :ַאלקלָאפ-שיגָאלָאליפ עקינייא טכעלטנפע
 ןיא ןציטָאנ ןוא ןעלקיטרַא עשיטסיר
 א"צ) "רעטעלּב עשירַארעטילח ,"טנעמָאמח
 ,(101 ,מונ ןיא ,שידי סעצרפ ןגעװ
 ?ךוּביידנַאלי ,?עיגָאלָאליפ רעשידייז
 :יטָאידיא רעמעלעכ א וצ ןלַאירעטַאמ;}
 ידנעטש עשרַאװ ןיא סנטצעל ,("ןָאק
 ןשידי םעד ןופ טנעדנַאּפסערָאק רעק
 ,טוטוטסניא ןכעלטּפַאשנסיוװ

 --1884 2/) ףסוי יקסניצשעל
 ןופ רעדורּב רערעגנִיי (

 ןיא טגרעלעג רָאי 14 זיּב ,ל בקעי
 2עג ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ןָאנרעד ,רדח
 רָאי ןּבלַאהרעדנָא ,ןרעטסקע ןַא ןעוו
 ,ענָאּברָאס רעזירַאּפ רעד ןיא טרידוטש
 סלַא קיטעט ןעװװעג רָאי 15 וצ ןיוש
 לײטנָא ןַא ןעמונעג ךָאנרעד ,טסינויצ
 :רַאװ יד ןופ ךעלזיירק עטשרע יד ןיא
 :רַאװ ןיא טעּברַאעג ,"ןטסינויצ:רעטעּב
 ,לטעלּב עלַאגעלמוא סָאד ןּבירשעגנָא ,עש
 :סױרַא טָאה זיירק רעקיטרָא רעד סָאװ
 ּבילוצ ץושטסּבלעז ןגעוו 1903 ןּבעגעג
 טְקילײטַאּב ךיז ,ןעגנַאלק:םָארגָאּפ יד
 :ָארּפ יד ןופ ץנערעפנָאקרָאפ רעד ןיא
 ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ = שירַאטעל
 רעד ןיא ןוא 1904 ילוי ףוס עשרַאװ
 ןיא ס"'ס ןופ ץנערעפנַאקיסגנודנירג
 ןרָאװעג טריטּפָאָאק ,(יקצַאל עז) סעדָא

 ןופ רענייא ןעוועג ןַאד טניז ,ק"צ ןיא
 :ײטַאּב ךיז ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעריפ יד
 ,טסעפינַאמ ריא ןסַאפרַאפ ןיא טקיל
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 :גולפ עטשרע סָאד סעדָא ןיא טסַאפרַאפ
 ןט7 םוצ ןטסילַאירָאטירעט יד ןופ טַאלּב
 ?סטכירַאּב יד ןוא סערגנָאק ןשיטסינויצ
 ַא טימ) סערגנָאק םעד ןופ רושָארּב
 ?טימ ַא ןעװעג ,(.ל בקעי ןופ המדקה
 ןופ רָאטקַאדערטימ ךיוא ןוא רעטעּברַא

 :נָא ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןּבַאגסױא עלַא
 1906 .,"געװ םעיינ םעדח ןופ קידנּבײה
 עליכדרמ 'ר טימ ןעמַאזוצ טריטקַאדער
 גנוטײצ עכעלגעט עשידי עטשרע יד

 ?קע טָאה סָאװ ,"קלָאפ סָאדז וועיק ןיא
 ןיק ;טײצ שדוח ַא !יױלּב טריטסיס
 *גָאט יד טַאהעג ךיוא ןּבָאה םימי:תכירא

 יּב) 1913 ?טרָאװ רעוועיקז רעטעלּב
 :טיִל ,מ ,רידא-ןּב ןופ טעּברַאטימ רעד

 :טקלָאפװ יד ןוא (יקסוװַאלסַאז .ד ,ווָאקַאװ
 ןופ ר"א) 1913 ,װעשטידרַאּב ,"עמיטש
 ןיא טעּברַאעגטימ ןַאד ,(לַאפיינש .ק
 =רַאװ ןיא טייצ רָאי ּבלַאה ַא ןופ ךשמ
 ?סעיָאק ןעװעג ןוא "דניירפז רעוועש
 ?ײּב ןפיוא גנוטייצ רעד ןופ טנעדנָאּפ
 :עג 20--1918 .וועיק ןיא סעצָארּפ?סיל
 ןופ ןַאגרָא םעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמונ
 רעיינז רעוועיק רעד ,"עטקיניײארַאפק יד
 ?טּפױה יד ןופ רענייא 1921 טניז ,"טייצ
 רעד ןופ ךילגטימ ןוא רעטעּברַאטימ

 "גנוטייצסקלָאפװ רעד ןופ עיצקַאדער
 ("ןרעטשנעגרָאמ/ רעירפ) עשרַאװ ןיא
 ןּבירשעג ,ינרומכ .י ,רעצרַאװש ,י ּפיא
 ןיא ןגַארּפילוש ןגעו ןעלקיטרַא ךיוא

 יד ןופ רעניײא סלַא יןּבעל ןוא לושח
 רעשידיי רעלַארטנעצז רעד ןיא רעוט
 :רַאפװ לקיטרַא ןייז ,"עיצַאזינַאגרָא:לוש
 ?עג טינ םזילַאירָאטיױעט ןזיא סַאװ
 :רַאפ) ?"גנוגעװַאּב:סקלָאּפ ןייק ןערָאװ
 .שדוה רעוועיק רעד ןיא טכעלטנפע

 זיא (רידַא:ןּב ןופ ר"א "ןיהואווח טפירש
 ןיא רושָארּב רערעדנוזַאּב ַא ןיא סױרַא
 ןיא לקיטרַא רעקיצניא ןייז ;שטייד

 םעד ןיא טקורדעג ןעוװעג זיא שיסור
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 טּמק. טַאלּבנכָאװ ןשיטסילַאירָאטירעט
 טָאה .ןירעּפַאּפ י ןופ ר"א 102008

 ךוּב סנייטשנרעּב דרּוודע טצעזעגרעּביא
 ןופ גנוצַאשּפָא / לַאסַאל דנַאנידרעפ;
 2ףוטלוקא ג"פ) (* "רעפמעק ןוא רערעל

 ימ ןוא (211 ז"ז ,1922 ,עשרַאװ ,"עגיל
 ג"פ) "םזילַאיצָאס ןופ עטכישעג* סרעּב

 ,(1925 ,עשרַאװ ,"טלעוו יד?

 --1876 26/טװ) בקעי יקסניצשעל
 ,שטשירָארָאה ןיא .ּבעג (

 =ער גנערטש ַא ןעמוקַאב .ּבּוג רעוועיק
 רָאי 8 וצ ,רדח ןיא גוויצרעד עזעיגיל
 טגרעלעג ןיוש
 עג 9 וצ ,ארמג
 :עיײלח ַא טכַאמ

 .לַאװגןעװעג ,"ןענ
 "עג ,םורפ קיד
 שירפ עלַא ןעגנַאג
 ,הווקמ ןיא ןגרָאמ
 נָא רָאי 14 וצ
 ןפלעה וצ ןּביוהעג
 =ַאג ןוא 2ײֵלַאקַאַּב רעייז ןיא ןרעטלע יד

 :יילפ קידנרעהפיוא טינ ,םָארק:ײרעטנַאל
 ?מֹול רעד ןיא .דומלּת ןענרעל וצ קיס
 ,זיוהנרעטלע םעד ןופ הביבס רעשיד
 =ײז ,טיילעגנוי ענעדיײז ,סמעדייא ואוו
 יז ןופ רענייא) טסעק ףיוא ןסעזעג ןענ
 ןוא (וועיק ןיא בר טציא -- יוליע ןָא
 רע ןיא ,סמויס ןכַאמ רדסּכ טגעלפימ
 ףיוא ןרָאװעג טּפַאכעג רָאי 18 וצ טשרע
 םעד ןענעײל וצ ןּבױהעגנָא ,הלּכשה
 םיא טָאה רעטָאפ רעד זַא ןוא ,"ץילמהח
 רע טָאה ,"זירַאּפ ירּתסמא ייּב ןענופעג
 וצ .טנערּברַאפ "רפס ןלוסּפ?ףיירט? םעד

 עשידיי יד ןרעװ טנכייצרַאפ ךיוא ָאד לָאז (*
 דרַאדע ןופ ךוּב ןטײװצ א ןופ גנוצעזרעּביא

 'םיוא ריא / עיצולָאװער עשטייז יד, ןייטשנרעּב

 או, ג"פ) "וטפיוא ריא ןוא גנַאג ריא ,ןעמוק

 א טימ ,32972//| ן"ז ,1922 ,ןילרעּב ,"קָאטס

 ,(ןײטש רעדנַאסקעלַא ןופ המדקה

 ,עשי
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 ךיז ואוו ,סעּדָא ןייק ןפָאלטנַא רָאי 0
 ?עג ךעלקערש ,שיסור ןענרעל ןעמונעג
 :בעה ףיא ןדנוטש ןּבעגעג ,טרעגנוה
 וצ טיירגעג ךיז ןוא רדח ַא ןיא שיער
 ןופ העּפשה רעד רעטנוא ;ערוטַאמ
 ןפ רָאװעג "םיכרד תשרּפ לעז םמעְה-דחא
 םוצ ןעמונעג ךיז ,םידומיל עשיסור יד
 בעה רָאנ ןדייר וצ ןּבױהעגנָא ,קודקיד
 ,טָאטש וצ טָאטש ןופ ןרָאפעגמורַא ,שִיער
 ךעלזירק עשיטסינויצ קידנריזינַאגרָא
 ,םַארנָארּפ רעשיטסימעה:דחא ןַא טימ
 טייצ עצרוק ַא ,ןרעּב ןייק קעװַא 1
 עלַאיצָאס טעטיסרעווינוא ןיא טרידוטש
 +ַאּב ךיז ,עיפָאסָאליפ ןוא ןטפַאשנסיװ

 וה יד ןופ רוטַארעטיל רעד טימ טנעק
 רָאי ּבלַאה ַא ןיא ןוא "ןטסיקלָאפ; עשיס

 דנַאלסור ןייק טרעקעגקירוצ ךיז םורַא
 יד טעדנירגעג ,רענָאיצולָאװער סלַא
 עשיטסינויצ ערענָאיצולָאװער עטשרע

 =רַאװ ןוא ווַאלסָאנירעטַאק ןיא ךעלזיירק
 ווירּב עשיפַארגָאטקעה ןּבירשעג

 סלַא "םיצולח" ןגעו שיערּבעה ףיוא
 ,ןרענָאיצולָאװער עשידיי ןופ דרַאגנַאװַא
 ןַא ןענופעג ןּבָאה ווירּב עקיזָאד יד ןוא
 עגנוי לָאצ רעסיורג ַא ןשיוװצ גנַאלקּפָא
 ןיא ןסעזעג טייצ עצרוק ַא ,,ןטסינויצ
 =עּפש ךיוא) גושטנעמערק ןיא הסיפּת
 טריטסערַא לָאמ עקינייא ןעוועג רעט
 טקילײטַאּב ךיז .(עשרַאװ ןיא ,סעדָא ןיא
 =עּברַאז יד ןופ גנוטַארַאּב רענליוו רעד ןיא
 רעכלעוו ףיוא ,1903 ינוי "ןטסינויצ:רעט
 המלש ןוא ןינוק םהרבא טימ ןעמַאזוצ
 :רעדנימ עניילק יד ןטָארטרַאפ ןַאמסוז
 ײעשיײַאק:95, ג"א) עקניל יד ןופ טייה
 ןרצפ ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,גנוטכיר
 רעטכער רעד ןגעק ּפמַאק ןשיטילַאּפ
 =סנימ יד ןֹופ טריטנעזערּפער ,טייהרעמ
 קישטנעּבור אֹּבא טימ ןטַאגעלעד רעק
 ךיז עשרַאװ ןופ טַאגעלעד סלַא ;(שאדּב
 (ןט7 ןפיוא ךיוא) ןטס6 ןפיוא טקילײטַאּב
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 ןענַאטשעגוצ ואוו ,סערגנָאק ןשיטסינויצ
 רעד ףיוא ;םוילַאירָאטירעט ןקניל םוצ
 :ער יד ןופ ץנעױעפנָאקרָאפ רעװעשרַאװ
 עשיטסינויצ:שירַאטעלָארּפ ערענָאיצולָאװ
 טלייװעגסױא 1904 ילוי סעיצַאזינַאגרָא
 ןעמַאזוצ) ָארויּב"ריזינַאגרָא ןיא ןרָאװעג
 ,ףסוי רעדורּב ןייז ,ןיקסווָאקַאװָאנ .י טימ
 וװָאקָאדָאצ-וָאדיסח לאומש ,הפי רעטלַא
 ןופ רעייטשרָאפ םעד ,דנַאלדירפ .ּב ןוא
 :ַאֹּב ךיז טָאה סָאװ ,("עינעדשזָארזָאװװ
 :נָאק יד ןפורעגפיונוצ ןוא וועיק ןיא טצעז
 ףיוא ,(יקצַאל עז) סעדָא ןיא ץנערעפ

 יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע רעכלעוו
 ,(ס"ס) ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאסשיטסינויצ
 ןופ רענייא ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןופ
 עלַא ןיא טקילײטַאּב ךיז ןוא רעריפ יד
 יװ ,ןּבַאגסיױא ןוא ןרָאפנעמַאזוצ עריא
 סָאד) ,"געװ רעיינא ,"געוו רעזנואח
 =עירַאק עשירַארעטיל ןייז--.ַא"א "טרָאװ
 לקיטרַא ןַא טימ ןּבױהעגנָא ,ל טָאה ער
 דחא ּפ"א "תחא הריע לש הקיטסיטטסח

 עטשרע ןייז ,1903 "חלשה? ןיא םיאנקה

 סעיצַאמַאלקָארּפ ץוחַא ,שידיי ןיא טעּבױַא
 :םוא ַא ןוא םָארגָאּפ רעוועינעשעק ןגעוו
 גָאּפ רעלמָאה ןגעוו רושָארּב רעלַאגעל
 "ןַאדנָאל ןיא ןעדוי ידפ ןעוועג זיא ,םָאר
 ,"קעטָאילּביּב רעשידויז סעצרּפ ,ל .י ןיא
 רעדא ט"א סױרַא םרָאפכוּב ןיא) 4
 ג"פ ,"ןָאדנָאל ןיא רעטייּברַא חעשידוי
 טרעוו סע ואוו ,(1907 ,ענליוו ,"טפנוקוצז
 רעד ןופ רעטקַארַאכ רעד  ןּבירשַאּב
 ידי רעד רעכלעוו ןיא ,םעטסיס:ץיווש
 ןַאד זיא ןָאדנָאל ןיא רעטעּברַא רעש
 יד ןוא ,ןעמונרַאפ בור סָאד ןעװעג
 טרעװ ןרעסערג ַא ךס ַא ,ןופרעד תוּביס
 ןייז ןעוועג זיא קידנעטשּבלעז רעמ ןוא
 :ידיא רעד/ טעּברַא ערעסערג עטייווצ
 ג"פ) '"(דנַאלסור ןיא) רעטעּברַא רעש
 :רע יד ןופ רענייא ,(1906 ,"טפנוקוצז
 :סיסקרַאמ יד ןדנעווּוצנָא ןווּורּפ עטש
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 רעטערקנַאק רעד וצ עדָאטעמ עשיט
 ;טײקכעלקריװ רעשידיי רעשימָאנָאקע
 םעד טָאה סָאװ ,קרעװ ןקיזָאד םעד ןיא
 :ייא סלַא .ןעמָאנ ַא טכַאמעג רעסַאפרַאפ
 ןיא ןטסימָאנָאקע עטשױע יד ןופ םענ
 דנורג ןפיוא ,,ל טריזירעטקַארַאכ ,שידיי
 ןופ ןוא א"קי רעד ןופ ןלַאירעטַאמ יד ןופ
 עשידיי יד ,גנולייצסקלָאפ רעשיסור רעד
 :עג טכַאמ ןוא עירטסודניא ןוא טפַאשטריװ
 ,ַאירטסודניא:טינרעד ןגעוו ןריפסיוא עסיוו
 ןסַאמ עקידנטעּברַא עשידיי יד ןופ גנוריזיל
 רעד ןופ קנַאדעגדנורג רעקיזָאד רעד)
 טשרעוצ זיא עיצפעצנַאק רעשי:ס"ס
 יד .ח ר"ד ןוֿפ ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא
 =עשט ,ל ,ףיטש םוחנ ןופ ךיוא ,ץיוורוה
 ןוא טפיטרַאפ רעּבָא םיא טָאה ,ל ,סיקס
 טָאהס זַא ,(טעדנירגַאּב שיטסיטַאטס
 ןיא ,ל טָאה ,"טנייהז רעד טעדנירגעג ךיז
 2ּפֵא יד טריפעג גנוטייצ רעקיזָאד רעד
 ןּבעל ןשימַאנָאקע ןשידיי ןופ גנולייט
 ?רַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה רע
 יו ,ןטפירשטײצ ערעדנַא ענעדייש
 ,"עמיטש עשידיא; רעגיר ,"דגיירפז
 ןיא ךיוא ,ַא"א "טלעוו עשידויז ,"ןיהואווח
 ,30868 םססצסאפ ,"םלועהש ,"חלשהז
 ט8מס20828 11ס2װ8/ 8308, 28

 אןמוסתפ} 2.61196084014+ 7 ססזוס2ז 46

 ןּבירשעג .ַא"א טמ6 512115116 66 }טססח

 :לעזעג:רוטלוק ענעדיישרַאפ ןגעוו ךיוא
 לוש ןגעוו ,ןעמעלּבָארּפ עכעלטפַאש
 :ַאירָאטירעט ןוא םֹזילַאנָאיצַאנ ,ןגָארפ
 טקישעגסורַא 1910 ,וו"זַאא דמש ,םזיל
 עסיװעג ַא ןוא דנַאלסור ןופ ןרָאװעג
 ןיא טּבעלעג המחלמ רעד רַאפ טייצ

 ?בסיוו עשיטילָאּפ טרידוטש ואוו ,ךיריצ -

 רעטעּפש .,טעטיסרעווינוא ןיא ןטפַאש

 1906 גיז ,דנַאלטור ןייק ןעמוקעגקירוצ -

 ײטרַאּפ רעד ץוחמ טעמּכ ןטנַאטשעג

 ריא ןיא טקילײטַאּב ךיז 1910 םגה ,ס"ס

 רעד ךָאנ רע זיא ,ץנערעטנַאק רעניוו
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 / ןופ גנודליּב רעד ייּב עיצולָאװער:ץרעֿמ

 ?ַאיצָאס רעשידי רעטקיניײארַאפז רעד

 ןוא ק"צ ןיא ןײרַא ?ײטרַאּפ רעשיטסיל
 ןופ עיצקַאדער רעד ןיא דילגטימ סלַא
 רעײנ רעד" -- ןַאגרָא:ײטרַאּפ םעד
 טָאה רע רעכלעוו ןיא ,וועיק ןיא "טייצ
 ןעוו .ןעלקיטרַא ןּבירשעג ךעלגעט טעמּכ
 ןּבָאה עניַארקוא ןופ "עטקיניײארַאפ/ יד

 ,"דנוּב/ ןטימ ןסָאגעגפיונוצ 1920 ךיז
 ?עג רעּבָא ,ןעגנַאגעגטימ ,ל ךיוא זיא

 ;גטַאר ןזָאלרַאפ רעטעּפש ,וויסַאּפ ןּבילּב
 ןילרעּב ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא דנַאלסור
 טנעדנַאּפסערָאק ןוא רעײטשרָאפ סלַא
 ןעלקיטרַא ייר ַא ,"סטרעװרָאפװ ןופ
 ,"טפנוקוצצ ןיא ךיוא טכעלטנפערַאפ
 רעד ןגעװ טּפיוהרעד ,"טלעוו?רעכיּב;
 ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל רעשימָאנָאקע
 :ָארגַאּפ יד ןגעו ךיוא ,דנַאּברַאפנטַאר
 ַא ןעוועג וועיק ןיא) עניַארקוא ןיא ןעמ
 עיגעלָאק:סנָאיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ
 ןופ .(ןלַאירעטַאמ-םָארגָאּפ ןעלמַאז וצ
 2ּביֹוא יד ץוחַא ,ןענייז ןטעּברַא ענייז
 ןגעוו ןרושָארּב יד ךיוא יו ,עטנַאמרעד
 אעגקאספ את 18ץ10814 0 ,(1906) "דנוּב;

 ןוא (1908 םֹורַא) 68064080א 8סחמס8

 2כוּב ןיא ,120886010804ג8 3848

 עלַאנָאיצַאנ ערעזנואע :סױרַא םרָאפ
 ;(38 ז"ז ,1917 ,וועיק) "ןעגנורעדַאפ

 ןופ ןעּבעל עשימָאנַאקע עשידיא סָאדז
 :רָאי ןעט:א/8 ןרַאפ דנַאלסור ןיא ןעדיא

 ן"ז ,1919 ,"ג"פ רעוועיק;) "טרעדנוה
 ןּבעל עשימָאנָאקע עשידיי סָאדד 4
 'ה 1) "רךוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 ;רוטלוקח ג"פ ,"דלעפנעסקַא ןוא ל"בירז

 סָאדװ ;(62 ז"ז ,1922 ,עשרַאװ ,"עגיל
 ,"ג"פ=ללּכז "ןרעפיצ ןיא קלָאפ עשידיא
 ףטנַאה ַא -- (203 ז"ז ,1922 ,ןילרעּב
 עלייװרעד זיא סע ןכלעװ ןופ ,ךוּב

 טמענ סָאװ ,'ט רעט1 רעד זיֹולּב סױרַא
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 ןשידיי םעד ןופ עיפַארגָאעג ג"א יד םֹורַא
 טינ ךָאנ ,עקירעּביא יד) קלָאֿפ
 טעמריוועג ןלָאז ןלייט עטכעלטנפערַאפ
 רעד ןוא עיפַארגָאמעד רעשידיי רעד ןייז
 ןגעו תמא רעדע ;(קימָאנָאקע רעשידיי
 ,1925 ,ןילרעּב) "דנַאלסור ןיא ןדיא יד
 יד טריזילַאנַא טרעו סע ואוו ,(64 זיז
 ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל עשימַאנַאקע
 רעד ןופ דנורג ןפיוא דנַאּברַאפנטַאר|

 טריטקַאדער .עסערּפ רעשידיי:שיטעווָאס
 ןוא סוקצורּב ,ּב ,ּפָארּפ טימ ןעמַאזוצ)

 רַאפ רעטעלּבז יד (לַאגעס בקעי ר"ד
 ןוא קיטסיטַאטס ,עיפַארגָאמעד עשידיא

 :ידי רעד ןופ טעדנירגעג -- "קימָאנָאקע
 ,ןילרעּב) ץנערעפנָאק-ספליה:טלעוו רעש
 5 סױרַא ,1925 ינוי -- 1923 רַאורּבעּפ
 עצנַאג ַא טכעלטנפערַאפ ֹואו ,(רעכיּב
 :ָאטסיה ןוא עשימָאנָאקע?שיטסיטַאטס ייר
 רעד ןופ ןּבַאגפיוא ידח יװ ,ןטעּברַא עשיר
 תולהק עשידיא ידז ,"קיטסיטַאטס רעשידיא
 .ייטעצ רעד ברע (עניַארקוא) ןליוּפ ןיא
 :רַאּב/ ,"הכולמ רעשילוּפ רעד ןופ גנול
 זיּב 1789 ןופ הלהק עשידיא רעוועשטיד

 ןוא ןלַאפּברַאטש ,ןטרוּבעגז ,(7
 --1892 סעדָא ןיא ןדיא ַאּב תונותח
 .ילרךיטַאנ רעד ןופ סעמעלּבָארּפ+ ,,(7
 ;ַאֹּב רעשידיא רעד ןופ גנוגעווַאּב רעכ

 עלעירטסודניא עשידיאז ,"גנורעקלעפ
 יד ןגעװ) "ןליוּפ ןיא ןעגנומענרעטנוא
 :רעטנוא עלעירטסודניא עשידויא .ּב 3

 ;עקנַא רעד טול ןעליוּפ ןיא ןעגנומהענ
 רעד רעטנוא טײּברַאעּב 1921 ןופ עט
 ,/רעלעה רועילא .שניא ןופ גנוטייל
 ?ןיּבירטסיד טניַאשזדח ןֹופ ןּבעגעגסױרַא
 ןוא שילגנע ,שידיי ןיא ,"עטימָאק ןָאש
 ןדיא לָאצ ידע ,(1922 ,עשרַאװ ,שילױּפ
 עשידיא ידע ,"טלעוו רעצנַאג רעד ןיא
 זיב 1897 ןופ וועיק ןיא גנורעקלעפַאּב

 יד ןופ עגַאל עשימָאנַאקע ידו ,3
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 ַא טמענ -- ,'ַאּפָאריײא:חרזמ ןיא ןדיא
 ןופ טעּברַא רעד ןיא לײטנָא ןטנעָאנ
 טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי םעד
 ?ַאטס:שימָאנָאקע רעד ןופ רעריפ סלַא
 ןופ רָאטקַאדער ןוא עיצקעס רעשיטסיט

 --1870 םירופ) לזיוי:ףםוי יקצינליגַאמ
 רענװָאק ,ןײסַאר ןיא .ּבעג (

 14 זיּב .החּפשמ רעבושח ַא ןיא ,עטיל
 ,תובישי ןוא םירדח ןיא טנרעלעג רָאי
 דוסּב הליחּתכל ןּבױהעגנָא רָאי 16 וצ
 ,שיסור ןוא שִיערּבעה טימ ןּבעגוצּפָא ךיז
 טייז ַא ןָא טגײלעגקעװַא טינ קיטייצכיײלג
 טנרעלעג ןוא םיקסוּפ יד טימ ארמג יד
 ?ץילמהז ןיא םירמאמ ןּבירשעג ,העד הרוי

 רָאי 19 וצ ,"טַאלּבסקלָאפ ןעשידויק ןוא
 :זיוה ןעוועג ואוו ,עװַאטימ ןייק ןעמוקעג

 לדנעמ ריבג םעד ,רעטעפ ןייז ייּב רערעל
 טרָאד ןופ ,שטייד טרָאד טנרעלעג ,מ
 טנעקַאּב ךיז ואװ ,עװַאּביל ןייק קעװַא
 ןוא ץיוועלעשוק .ה .ז םיליּכשמ יד טימ
 ,שילגנע טרָאד טנרעלעג ,קרַאמ בקעי
 ?טרוּבעג ןייז ןיא טרעקעגקירוצ ךיז 0
 הרבח רעד ןופ רערעלַא ןרָאװעג ,טָאטש
 .ןייק טרעדנַאװעגסיױא 1892 ,"ןויצ תונּבח
 ,עיפלעדַאליפ ןיא טצעזַאּב ךיז ,עקירעמַא

 ןוא "ןויצ ינּבז לוש ַא טעדנירגעג ואוו

 1895 .גָאנַאדעּפ סלַא טנכייצעגסיוא ךיז

 סעשידויא טַאלּבנכַאװ ַא ןּבעגעגסױרַא

 ַא טריטסיסקע טָאה סָאװ ,"טַאלּבסקלַאפ

 שמוח לוקסח טסַאּפרַאפ טָאה .טייצ רָאי

 רּתסא תליגמא ,"דימלּתהו הרומה רזוע וא

 תיבּב םידליל הדגהי ,"םעלו רפס יתבל

 יריש ץבק; ,?םידליה ער+ ,"ס"היבּבו

 הרוּתה הרומח ,"םיליחתמל שמוח? ,"ןויצ

 ,"שיאו שיא ןוצרכ תירבעא ,"הפשהו
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 ןעניישרע ןלָאז עכלעוו ,"ןטפירש } עריא
 ."רעטעלּבז יד טָאטשנָא

 ,9 ,6 ,"קלָאפ ןעשידויא ןיא ,טילַאש ,מ

 ?רעכיב ןיא ,ןיײטשּבור ןויצנּב ;123 ,7

 ,296--291 ן"ז ,1922 ,"טלעוו

 ערע ,"םירענה ערח ,"םעלו ס"בל רודסח
 ,א"א "הוצמ:רּבה

 ,אקירמאּב לארשי ימכחה

 -- 1815 לדנעמ-םהרבא רהָאמ
 םיליּכשמ עטסוויטקַא יד ןופ רענייא (8
 =עטיל רעד ןיא רע טָאה ,גרעּבמעל ןיא
 עיגָאלַאּפַא ןַא טימ טריטויּבעד רוטַאר
 ט"אל עיפָאסָאליפ ןוא טפַאשנסיװ ןופ
 1837 ,(1834 ,גרעּבמעל) "המכחה ןגמז
 ןשִיערּבעה םעד טימ ןעמַאװצ רע טָאה
 =מעל םעד ,ןַאמשיפ קחצי:ןמחנ ררושמ
 קעדָאּב בקעי רּבחמ ןוא ליּכשמ רעגרעּב
 =ָאֹּב בקעי רָאטַאנעס םעד ןופ עדייז ַא)
 שטנעמ בקעי ןוא (1866 ,טשעג ,קעד
 רקבמו האורהח לַאנרושז ַא ןּבעגעגסױרַא
 טכַאמעג טָאה סָאװ ,"וננמז ימכח ירפס
 לייט םוצ ןוא רעפרַאש ןייז טימ שערַא
 =ֹול ,ד .ש ףיוא קיטירק רעטכערעגמוא
 טּפױהרעד ןוא ָאישזדער ,ץנוצ ,ָאטַאצ
 צָאּפַאר קנַאדַא ,טרָאּפָאּפַאר .י .ש ףיוא
 "'ה עטשרע סָאד זיא רערערַאפ סטרָאּפ
 ױזַא) "םיערח יד ןופ לַאנרושז םעד ןופ
 .עזייּב יד ןּבעגעג ןעמָאנ ַא ןעמ טָאה
 רעד ןופ ןרָאװעג טרעוװרַאפ (רעקיטירק
 סָאװ ,'ה עט2 סָאד ןכײלגסָאד ,רוזנעצ
 ןרַאגנוא ןיא טקורדעג ןיוש ךיז טָאה
 =עג טוָאלעגנײרַא טינ זיא ,(1839 ,ןעפָא)

 לַאנרושז רעד ןוא ,עיצילַאג ןייק ןרָאװ
 טָאה 45-.1844 .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה

 יד טינַאּב ןקעדָאּב טימ ןעמַאזצ ,מ
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 ,(ה"ה 3 סױרַא) "םילשוריא ט"א עבאגסיוא

 סלַא .רעטקַארַאכ ן'ועקיסעמ ַא ןופ ןיוש

 ?עג .מ טָאה ,חלּכשה רעד רַאפ רעּפמעק

 ןינע םעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונ

 רעניּבַאר םענרעדָאמ ןטשרע םעד ןופ

 יד ןכלעװ ,ןהֹּכ םהרבא גרעּבמעל ןיא

 םֹושֹּב טלָאװעג טינ טָאה עיסקָאדָאטרַָא

 סלַא תונברה-אסּכ ןפיוא ןזָאלרעד ןפוא

 ?ײשרַאפ יד ףיוא רעפטנע טלַא ,"שטיידא

 םעד ןגעק ןטעלּפמַאּפ ןוא ןרושַארּב ענעד

 םיליּכשמ רעגרעּבמעל יד ןּבָאה רעניּבַאר

 ןפורפיוא עמינַאנַא ןּבעגעגסױרַא ךיוא

 טָאה יו ןופ ךס ַא ןוא ,ןרושָארּב ןוא

 :ָאֹּב י טימ ןעמַאװצ ךיוא ,,מ ןּבירשעג

 הצעז 'ושָארּב יד ,לשמל ,יװ ,קעד

 ןַאמ סָאו ,הצע דנוא הטַאר רטוג ,הבוט

 ןיא ריה ןיאוט טייצ רזיד ןיא דנוצ לָאז

 ירענילק עללַא ןיא דנוא ,גרעבמעל

 ץנַאג ַא ןיא ,"ךילטעטש דנוא ןיזיירק

 .עיפַארגָאטרָא ןוא ןַארּפש רעקיטרַאנגיא

 :עגסױרַא בגא טָאה רושָארּב עקיזָאד יד

 םעד ,לשמל ,יװ ,סרעפטנע ליפ ןפור

 --םיעשר תצע רפמ/ ט"א טעלּפמַאּפ ןקיטפיג

 ,הרעבג הצע תודע תולגל ,,.ארוק לוק

 איד ןירעהוצ נוא ןיגלָאפ טשינ לָאז ןעמ

 ײז שָאװ םיעשר יד ןופ תוצע ישלַאפ

 תנשּב) ""הבוט הצע ןיא ןיּבורשעג ןיּבָאה

 אמטה ילכוא ,דגּבה ידגֹוּב ,ןקזה יחלגמ

 :ץרעמ רעד ךָאנ .("ק"פל ופסי וידחי
 טרעדורעגפיוא טָאה עכלעוו ,עיצולָאװער

 יב לָאז ,ךירטסע ןופ רעקלעפ עלַא

 עלעוטקַא עכעלטע ןּבעגעגסױרַא ןֹּבָאה

 ןטײרּפשרַאפ וצ שידי ףיױא ןרושָארּב

 יד ןשיװצ ךיוא ןעגנוזַאל:סטייהיירפ יד

 גלָאפרע רעד ןוא ,ןסַאמסקלָאפ עשידיי

 -עג םיא טָאה ןּבַאגסױא עקיזָאד יד ןופ

 :רע רעד ןופ גנודנירג רעד ֹוצ טכַארּב

 עיצילַאג ןיא גנוטייצ רעשידי רעטש

 רעד ןיא רעקיצנייא ךיוא טלָאמעד ןוא

 "גנוטייצצ ט"א עקַאט ,טלעװ רעצנַאג

 11 .ּב ןָאקיסקעל
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 1648 5/0 טניז סױרַא זיא "גנוטייצ, יד

 ,קיסעמלגער רָאג טינ םגה ,גָאטיײרּפ עלַא

 עשיטילָאּפ טּפױהרעד ןעגנערּב טגעלפ

 ןוכ תועידי עטנַאסערעטניא ךיוא ,סיינ

 ןטכירַאּב ,גרעּבמעל ןיא ןּבעל ןשידיי

 סרעדנוזַאּב ַא ,וו"זַאא טנעמַאלרַאּפ ןופ

 =נדי ןינע םעד ןּבעגעגּפָא טרָא ןסיורג

 רשּכ ןופ לָאצּפָא ,לָאצּפָא:טכיל) ןרעייטש

 1ל/אן1 ןופ 34 ימונ םעד ןיא םגה (שיילפ

 "גנוטייצ ןייז זַא ,,מ ךיז טגָאלק 8

 טָאה ןוא טציטשעג גונעג טינ טרעװ

 טעװ רע זַא ױזַא ,ןטנענָאּבַא 200 םיוק

 ּבױא ,ןלעטשּפָא רָאי םעיינ ןופ ןזומ יז

 ,עציטש ןײק ןעמוקַאּב טינ טעװ רע

 ןוא 1849 ןעגנַאגעג ךיוא ךָאד יז זיא

 סָאד סױרַא זיא'ס ןעװ ,רָאי ףוס טשרע

 *ייצ ןופ טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,ץעועג

 *תוברע ןדלוג 5000 ןרָאטקַאדער:סגנוט

 דנַאטשמיא קידנעייז טינ ,רע זיא ,טלעג

 ןעגנואווצעג ,עמוס ַאזַא ןגָארטוצנײרַא

 טָאה (?) 1854 .ןלעטשוצּפָא יז ןעוועג

 גנוטייצ יד ווּורּפַא טכַאמעג רעדיו רע

 ,םיא סע זיא ןַאד רעּבָא ,ןעײנַאּב וצ

 טשרע ןוא ,ןעגנולעג טינ  ,סיוא טזייוו

 ?עגוצ רעדיװ רע זיא 10 עּפַאנק ןיא

 ןיא .עּבַאגסױא רעקיזָאד רעד וצ ןטערט

 ?סױרַא טָאה רע סָאװ ,טקעּפסָארּפ םעד

 "הבוט הרושּב* ט"א 1863 25/| ןּבעגעג

 ןְסיו וצ ךַײא אוט ךיאש :.מ טּביײרש

 ןָא ּבײה ךיא זַא ,דנײרפ עּביל עניימ

 ףגנוטייצ אײלרָאײװצ ןְּבעג וצ סױרַא

 איד גוא גנוטייצ ןְסײה טעװ יניײא

 ידײּב .ףַארגעלעט ןְסייה טעװ ירְדנַא !

 שידוי ןייר .ץנַאג ןיא ןייז ןלעװ ןגנוטייצ

 ןיש רעײז ,ןדער רימ איו ֹוזַא ןושל

 סע לָאז רָכלטיא ,תודוקנ טימ טקורדִנ

 ךייא לעװ ךיא ,ןייטשרפ גוא ןנייֵל ןְנעק
 ךיז ןפערט סָאװ ןטייקגיאיינ ילַא ןְּביירש

 ,רָצנַאג רָד ףיוא נוא דנַאל רָזנוא ןיא

 ןטכירכַאנ ישיפַארגעלעט ילַא ,טלעוו

)10( 
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 רָניוִו םעד ןופ ןְגנוציז ילַא ,תומחלמ יִלֲא
 ןרהירַּב אייז סאוו ןָכַאז ילַא ,גָאטסכיײר

 ןנעז סָאװ עפורפױוא ילַא ,ןדי זנוא
 :ניפרע יגידריווקרעמ עלַא ,להקה תבוטל
 יגיטכיוו ילַא ןטנעטַאּפ יאייג ילַא ,ןְגנוד
 ,סעיצַאטיציל ילֵא ,ןטכירכַאנ סלָדנאה
 ןטקודארּפ ילַא ןוא תֹומהּב ןופ ןזירּפ יד
 ןופ ןוא ןרעּב רָניו רָד ןופ ןזרוק ילַא
 טַארָאקַא ,ןגנוכַאמדנוק ךיוא גרָּתמעל
 .יטסָארּפ ןיא רָאנ ,ןָגנוטיײצ ילַא ןיא איוו
 ןגניטייצ אייווצ יגיזָאד איד :ןושל שידוי
 ןרָאװ .ןמהענ יִרָדנוזַּב אייווצ ןּבאה ןְזומ
 .ץעוֶג םעד ןופ ןּבירשגרָאפ ֹוזַא זוא סע

 יִלַא זַא ,טנְכערגסױא ֹוזַא רָּבֹא זיא סע
 טעװ (חסּפ דעומה לוח טשינ רָאנ) ךָאװ
 :טיא ,ןָמוק סױרַא ידייּב ןופ רֶמֹונ ןייא
 רעד "...ןְגֹוּב .רַצנַאגַא ןייז טעװ רָמּונ סכל

 רעד רעּבָא ,27/ן סױרַא זיא 1 'מונ
 2עלעטח טינ ןסייהעג טָאה רעקידנעמוק
 ױזַא ןוא ,"גנוטייצ עשידויק רָאנ ,"ףַארג
 :יא ךָאװ ַא ןטיּבעג ןעמענ יד ךיז ןּבָאה
 רעכעלטרַאװטנַארַאפ סלַא ;ךָאװ ַא רעּב
 רעד ןופ רעבעגסױרַא ןוא רָאטקַאדער
 יל ,ש טעמתחעג זיא ?גנוטייצ רעשידויז
 :ביּב:ןושַארטש רענליוו רעד ןיא ,לעגוק
 ןופ גנעגרָאי עקינייא ָאד ןענייז קעטַאיל
 2צעל רעד עכלעוו ןופ ,"גנוטייצז רעד
 28/אןז ןזיּב טריטַאד זיא -- רעט4-- רעט

 :עּפש ךיוא זיא "גנוטייצז יד יצ+ ,6
 2ַאּב טינ זנוא זיא ,ןעגנַאגעגסױרַא רעט
 ןיא ןּבירשעג זיא ?גנוטייצח יד .טנַאק
 ?רַאפ ַא לסיּב ַא םגה ,ליטס ןטוג ץנַאגַא
 ?רעיז ,סיינ זיולּב טגנערּב ןוא ,ןטשטייד
 ?ָאװער ןופ ,ןּבעל ןשיטילָאּפ ןופ טּפיױה
 ,(דנַאטשפיוא ןשיליוּפ ןופ ךיוא) סעיצול
 ?קיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ,וו"זַאא תומחלמ

 :ניא ָאד ןלעפ קיטסירטעלעּב ןוא ןעל
 עצנַאגַא ןּבעגעגסױרַא טָאה .מ --.ןצנַאג
 ןופ שיערּבעה ןיא סעיפַארגַאיּב ייר
 תראפת) דלישטַאר יװ ,טייל עטמירַאּב
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 תרטעז) ָאקסעדעט ןַאמרעה ,(1843 ,"לארשי
 :עטנָאמ השמ ,(1845 ,וועיקלאשז ,"יבצ
 .ָאקְח ,(18447 ,"בוט םש רתּכו) ערָאיפ
 -יא) "אקירעמא ץרא תאיצמ אוה .סוּבמול
 :רעהצרע ,(1846 ,שטייד ןופ טצעזעגרעּב
  ןָאעלָאּפַאנ ,(1848 ,"ןויראפ) לרַאק גָאצ
 ווו ןָאעלָאּפַאנ ,(1855 ,"הנברמ לוגדי)
 ב"מז ַא ךיוא יו ,(1854 ,"שלושמה טוחי)
 סעסעקוד ןופ טָאְיגַאלּפ) "םשּבה תגוראק

 ,(1848 ,840010/5006 פקזטס,1006;0 קרעוו

 ,(1851) "ריהמ רפוסא רעלעטשנווירּב ַא

 תרשבמ/ ט"א י"א ןופ גנוּבײרשַאּב ַא
 טימ טקורדעגרעּביא טָאה ,(1847) "ןויצ
 ,םירפס עשירָאטסיה עטסואווַאּב תופסוה
 חוקמח ,זנַאג דוד ןופ "דוד חמצח יװ
 :ַאּב .ַא"א לארשי ןּב השנמ ןופ "לארשי
 ןעועג םש הנוק ךיז רע טָאה סרעדנוז

 "םלוע יליבשח ךוּב ןשיפַארגָאעג ןייז טימ
 ;סיפנָאק ,'ט רעט2 רעד ;57--1855 'ט 3)
 ,רוזנעצ רעשיכיירטסע רעד ןופ טריק
 רעיינ ַא ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעּביא זיא
 :עגסיוא טָאה סָאװ ,,(1860 גנוטעּברַאַאּב
 ךניירפ סלַא ,סעגַאלפױא עכעלטע ןטלַאה
 ?עפ היבוט ליּכשמ ןטסואווַאּב םעד ןופ
 ןייז ןופ רוציק ַא ןּבעגעגסױרַא ,מ טָאה רעד
 :ָאנַאטַאס ןיפעל לדנעמ ןגעק טעלפמַאּפ
 1853 ,גרעבמעל) "םיצצחמ לוקפ רעוו
 ןעועג זיא .מ זַא ,טכַא ןיא קידגעמענ
 ןעק ,שידיי ןופ רעגנעהנָא רעקרַאטש ַא
 טָאה רע סָאװ ,השק ןעמוקסיוא גולפ ןיא
 ןכעלטנפערַאפ וצ ךעלגעמ רַאפ ןענופעג
 רעד ןגעק טעלפמַאּפ ןזייּב ןקיזָאד םעדי

 גונעג רעּבָא זיא'ס ;ךַארּפש רעשידיי
 לוקח םוצ המדקה ןייז ןענעיילוצרעּביא
 רע זַא ,ןגייצרעּביא וצ ךיז "םיצצחמ
 ;עג טינ שידיי ןגעו גנוניימ ןייז טָאה
 :עג קרַאטש ױזַא רעּבָא זיא רע ;ןטיּב
 רע זַא ,ןרעדעפ וצ ןדנוּבעגוצ ןעוו
 ןייז ,ןגָארטרעּבירַא טנעקעג טינ טָאה
 ,טקורדעגמוא ןּביילּב לָאז קרעװ ַא סדניירפ
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 ?וצפיוא ןגױאווַאּב ךיוא םיא טָאה סָאד
 זַא ,(המדקה רעקיּבלעז רעד ןיא) ןזייוו
 רעסיױרג ַא ןעװעג רעדעפ זיא תמאּב-
 רעייז טָאה ןוא ןיפעל .מ ןופ רערערַאפ
 רע ,טײקטנרעלעג ןײז טצעשעג ךיוה
 =ביילג ןקוקוצ טנעקעג טינ רעּבָא טָאה
 :בעמ ןטייּברַאפ טמוק ןיפעל יו ,קיטליג
 טימ גנוצעזרעּביא:ןנּת עשטייד סנַאסלעד
 :עגרעּביא ךיוא טָאה .מ --,רערעדנַא ןַא
 ןופ ךוּביהשעמ סָאד שידי ףיוא טצעז
 "םיסנ השעמ} ןואג בקעי ןּב םיסנ 'ר
 ןטימ ןעמַאזוצ 1851 ןּבעגעגסױרַא סע ןוא
 טול ."תוישעמק ט"א טסקעט:לַאניגירָא
 לארשי ןופ גנולייטטימ רעטַאװירּפ רעד
 :יגיֹרֲא ןּבירשעג ךיוא .מ טָאה זעלנייוו
 ןּבָאה עכלעוו ,שידיי ףיוא תוישעמ עלענ
 :ירק ענייז יו ,טרעװ ןרעסערגַא ךס ַא
 ןטעּברַא עכעלטפַאשנסיװ ןוא עשיט
 יד ןשיװצ ןעוועג ךיוא רע זיא רשפא
 ?םיוא ןוא עשידיסח-יטנַא יד ןופ םירבחמ
 ןענייז סָאװ ,שידיי ןיא ךעלכיּב עשירערעלק
 עוויטַאיציניא רעד טיול ןרָאװעג טקורדעג
 ןטסואווַאּב םעד ןופ ןטסָאק יד ףיוא ןוא
 :עיקלָאשז -- טרוּבעג טיול) רעגרעּבמעל
 ללה ליּכשמ ןוא טַאנעצעמ ,ריבג (רעוו
 לַאמכָארק םהרבא טָאה םיא) רענכעל
 ,"בּתכמהו בתּכהח רפס ןייז טעמריוועג
 ימ זַא ,הרעשה סזעלנייוו רעּבָא 2
 ,"עטכַאלּפ הכמשח ןופ רּבחמ רעד זיא
 :ַאֹּב ןיא'ס לייוו ,דנורג ןייק טינ טָאה
 ;סקלָאפ עטמירַאּב עקיזָאד יד זַא ,טנַאק
 בקעי ןופ רעדעפ רעד טרעהעג עריטַאס
 טגָאז ,ךיוא טגעלפ ,מ ,ןרעטשנעגרָאמ
 :רַאפ--ךעלריטַאנ ,תוניחּת ןּביירש ,ןעמ
 רע ;ןעמָאנ ןדמערפ ַא רעטנוא טלעטש
 שוריּפַא םענייז ןופ טליצרעד ןײלַא
 היעשי 'ר פ"א טקורדעג ,םוחילס ףיֹוא
 ,גרעּבמעל ןיא רע זיא ןּברָאטשעג .,ןילרעּב

 ,עיפַארגָאיּבָאטװא ס--מ) 111 ,"םלוע יליבש;
 ;(גרעּבמעל טָאטש רעד ןופ גנוּבײרשַאּב רעד יב
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 ;99--98 ז"ז ,"ר"יש תודלוּתא ,דלעפנרעּב יש

 ןיא ,יקסװאלסינַאטס 1764 יז ,ןׁש ןוא 4| ,53

 רצוא , ,בקעייןּב {9 ,1903 ,אקס8244 2

 ,"טלעוװ-רעכיב , ןיא ,ןאּבַאלַאּב ,מ ;356 ,"םירפסה
 , ,180--175 ז"ז ,3

 (גָאצרעה בקעי) ןויצנּב רעזָאמ
 ןיא ,ּבעג ( -- 1887 2?ןוצ)
 :עג רָאי 18 ןיִּב .עיצילַאג ,עצינלעגַאי
 ןרידוטש קעװַא ןַאד ,הבישי ןיא טנרעל
 :קנַארק ּבילוצ ,ןיוו ןוא ץיװָאנרעשט ןיא
 טײקמַאזנייא ןיא טכַארּברַאפ רָאי יירד טייה
 רעטעּפש ,ןטַאּפרַאק יד ןיא ףרָאד ַא ןיא
 ןעוועג ,ײטרַאּפ-צ"ּפ רעד וצ ןענַאטשעגוצ
 :ַאּב רעלענַאיסעּפָארּפ רעד ןופ רַאטערקעס
 :רעד טקורדעג ,עיצילַאג:חרזמ ןיא גנוגעוו
 רטגרעּבמעל ןיא ןציקס ןוא ןעגנולייצ
 ,ןַאמנײלק השמ ןופ ר"א "טַאלּבגָאטז
 ,"גָאטװ רעװעקַארק ,"רעטייּברַא ןעשידויז
 ןיא ,(ינעּב פ"א) "גנוטייצ רעטרירטסוליאז
 ?ער 1918 ,א"יא ןרַאדנעלַאק ענעדיײשרַאּפ

 ןיא "טַאלּבסקלַאפ סָאדײ (?) טריטקַאד
 ןיא .,"טפַאשקרעװעג ידח ןוא גרעּבמעל

 לעב רעדע :ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב
 ?סגירק רעד סיוא ,רעטקַאניײא--"הבושּת
 א רענייאק ,(ןירּב?ןיו ,לקיה ג"פ) טייצ
 .ס ג"פ) "ןעלעװָאנ ערעדנַא ןוא שנעמ

 יא ,(96 ז"ז ,1919 ,גרעּבמעל ,רעדנימ
 יה ןופ ךעלהשעמ עקינייא טצעזעגרעּב
 (גרעּבמעל  ,יַאצַארּפװ ג"פ) ןעסרעדנַא
 רעטעּפש ,עקירעמַא ןייק קעװַא 1
 ,ןליוּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ

 :סקלָאפ רערעלוּפָאּפ--ד"ּבח עקטאמ
 ןיא ענליו ןיא טּבעלעג טָאה ,גנילציוו

 ,ה"רי ןקירָאפ ןופ טפלעה רעטייווצ רעד
 טָאה ,תונותח ףיֹוא רעװרַאס ַא ןעועג
 טגעלפ רע סָאװ ,ןופרעד טּבעלעג ךיוא
 ײןלעטשנַא, ענעדיײשרַאפ ןכַאמ ,ןציוו ןגָאז
 טקורדעג ןענייז ןעמַאנ ןייז ףיוא .וו"זַאא-
 ;סקלָאפ ןוא ןציװ ליפ רעייז ןרָאװעג
 רעד ,ןַאטיװעל .מ טָאה א"צ--.,ןטָאדקענַא
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 עכילטלעווח לכיּב םעד ןופ רעסַאפרַאפ
 ןבעגעגסױרַא ךיוא ,(1892 ,ענליוו) "סעיינ
 ,ענליו) "אנליו ןופ ד"ּבזח עקטָאמח
 ,(ב"סרּת

 ז"ז ,| ,"עיגָאלָאליפ רעשידיי, ןיא ,,ר .ז

 ."דודחהו התידּבה רפס,} ,וָאנאיורד ,א 1240--29

 --1897 םירופ) ,ל סעטַאמ
 .גַאיבול סעטַאמ ןופ סיּפ (

 14 ויֹּב .קָאטסילַאיּב ןיא .ּבעג יק ס

 קיטײצכײלג ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי
 =שיסור ַא טכוזַאּב
 ?סקלָאפ עשידיי
 ןעוועג ןַאד ,לוש
 רעל רעד ףיוא
 יירעקורד ַא ןיא
 1913 ,רעצעז סלַא
 סױעדנַאװעגסיױא
 ,עקירעמַא ןייק
 ?יש ןיא טעּברַאעג
 יד ןוא קירּבַאפנרַאגיצ ַא ףיוא ָאגַאק
 רע זיּב ,ןענרעל םוצ ןּבעגעגּפָא ןטנוװָא
 ןרָאװעג קנַארק םורַא רָאי 3 ןיא זיא
 טייצ עגנַאל ַא ןגעלעג ,טכוזדניווש ףיוא
 ,=געד ןיא 1918 טניז ,סמוירָאטַאנַאס ןיא
 ר"ד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא רעוו
 ?עגנייא ךיז רעטעּפש ,קַאװיּפס םייח
 :ָאלָאק ןיא םוירָאטַאנַאס ַא ןיא טנדרָא
 ?ויּבעד טָאה .רַאקעטָאילּביּב סלַא ָאדַאר
 ,1918 "טלעווח רעגַאקיש רעד ןיא טריט
 ןיא רעדיל טכעלטנפערַאפ ןַאד טניז
 ---"דניירפח יו ,ןטפירשטייצ ענעדיישרַאפ
 ,".ש .א ,פײ ,גניר-רעטעּברַא ןופ ןַאגרָא
 :יירפ/ ,"טייצג ,"טלעוו עיינז ,"סדנוקח
 :יינז ,"רעדעפ יד? ,"טרָאװ סָאדי ,"טייה
 :פירשפ ,"עמיטש רעקָאטסילַאיּבז ,"שידיי
 :סיוא יד ןיא טּפיוהרעד ,ַא"א ,טוז "ןעט
 רעגַאקיש-גני עפורג רעד ןופ ןּבַאג
 ,ָאגַאקיש גנויק ,"רעייפ םייּבז ,רעטכיד
 ,"לַאנרושזרעדניקז ןיא ךיוא ,"םענייניאא

 ןַא :םרָאפכוּב ןיא ,"דנַאל:רעדניקח
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 עשיטסירּבילרעװ ענייז ןופ לַאװסיױא
 ?עגסױרַא) "ןרעיוט ענעּפָא ט"א רעדיל
 ,"עּפורג רעשירַארעטיל רעדח ןופ ןּבעג
 =,ברַאװ 450 שטנערּב:טַאטשלעדע-דודז
 סידײלװ ,"םואעסייל רָאּבילװ ,"גניר
 ,1923 ,רעוונעד ,"ּבולק לַאנָאישיײקוידע
 סעירעס יד ַא'צ טלַאהטנַא ,,(207 ז"ז
 עד) ,"דיא רעדח ,ָארַארָאלָאקװ רעדיל
 ?ײטּפָא ןַא ןוא 082ע/0/ ,?סידנוּפָארּפ
 עּבלוּב:רעטסעק ט"א רעדיל-רעדניק גנול
 ןופ גנולמַאז עניילק ַא ;יזָאנ?עקטָאמ

 רעדיל עקיזרעפריפ ןוא עקיזרעפייווצ

 יַאיּב/ ןופ ןבעגעגסױרַא) "ןטנעמָאמ; ט"א
 ?ײצ טימ ,"דנַאּברַאפ?טנגוי רעקָאטסיל
 =ַאקיש ,רעללעג סָארדָאט ןופ ןעגנונעכ
 ,(48 ןײז ,1926 ,עג

 אל ,י 11923 1/ןַא ןופ "טייהיירפ,( ןיא ,ןיגלָא
 .ׁש11| ,1925 ,"רעדעפ רעד , ןיא ,רענישולאק

 } -- 1890) ,ם ןילכַאמ
 ךןופ טסרָאיװ 8 טוג ַא ,עשזווּביל ןיא ,ּבעג

 טָאה עדייז ןייז ואוו ,רעּפעינד:װעילהָאמ
 רעטסירפ רעד ןיא לייט ַא טרידנערַא

 ןייק ןרעטלע יד טימ רעּבירַא טייהדניק
 5בעעג ןוא רדח ןיא טנרעלעג ,װעילהָאמ
 ?סיוא 1906 ,לושסקלָאפ .עשיסור ַא טקיד
 זיא רע ואוו ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעג

 ,"סטרעוװרָאּפײ ןיא רעדיל טקורדעג טָאה
 =לעזעג עיירפ, ,".ש .ַא ,פ? ,"טײהרַאװח
 :געכָאװ רעשידיא? סיקסניּפ ,"טפַאש
 +ידיאו ,"רעצעּביקק ,"סדנוקא ,"טפירש
 יז ןופ גנולמַאז ַא ,"גָאטװ ,"ןלזג רעש
 =עגסױרַא) "ןלַארטשח ט"א םרָאפכוּב ןיא
 ,1919 ,י"נ ,דלעפנירג ןבואר ןופ ןעּבעג
 4111 זיז

 --1860 ןסינ 'ט) ללה יקסווָאכַאלַאמ
 =סנימ ,שדח:שומ ןיא .ּבעג (

 זיּב .החּפשמ רעקידובּכּב ַא ןיא .ּבוג רעק

 ףרָאד ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד רָאי 0
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 ןייק טינ ךָאנ ןַאד) שטיוװָאנַארַאּב ןּבעל
 טעמּכ ןוא (דלַאװ רעסיורג ַא רָאנ ,טָאטש
 ַא לָאמַא ץוחַא ,טנרעלעג טינרָאג יו
 עג רעטעּפש ,רעטָאפ ןטימ ארמג טַאלּב
 יד ןיא טנרעל

 ןופ תובישי
 :/עכעל ,לטעשז
 ךיז רַאפ ןוא ץיוו
 ןיא ,םינַאלס ןיא
 וצ טשרע ,קסנימ

 "צג ךיז רָאי 20

 ךנת וצ ןעמונ

 ,שיערּבעה ןוא
 ףרָאד ַא ןיא רערעלַא ןעוועג ךָאנרעד

 ,יבוג רעוועיק ,עקװָאגכַאמ ןיא ,קסניּפ ייּב

 טנעקַאּב ךיז ואוו ,ריבג ןשלטעטש םייּב
 ןיא ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד טימ
 ןופ קעװַא 1886 .,עניַארקֹוא ןופ ןפיוה

 ןופ ןוא ןָאדנָאל ןייק טסנידרעטילימ
 2עג רָאי ריפ ואוו ,עקירעמַא ןייק טרָאד
 נָא ןַאד ,גרוּבסטיּפ ןיא רעלדעּפ ַא ןעוו
 ,םיריש ,ןעגנולייצרעד ןקורד וצ ןּביױוהעג

 ,"ץילמהח ןיא ןענַאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא
 ןוא .ַא"א ?ימואלהח ,"הגסּפהז ,"ירבעהז
 עקירעמַא ןופ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא
 ןיא ןבעגעגסױרַא 1894 ,עדַאנַאק ןוא
 ,"ּבױט ידש גנוטייצ עשידיי ַא גרוּבסטיּפ
 ןטפערק עטסעּב יד ץוחַא ,ןּבָאה סע ואוו
 ,דלעפנעזָאר סירָאמ א"צ ,עקירעמַא ןופ
 ;טפירש עשידיי יד טעּברַאעגטימ ךיוא
 רעווש ס--מ יװ ,דנַאלסור ןופ רעלעטש
 ,םכילע:םולש ,גרעּבסייוו .י ,י ןיזוק ןוא
 ,א"א רעגניז םהרבא ,סעקצַאש ןרהא:השמ
 ןיא קיירטש ןסיורג םעד ּבילוצ רעּכָא
 :סױרַא טָאה סָאװ ,ןקירּבַאפנזייא סיגענרַאק
 ,דנַאל ןצנַאג ןיא סיזירק ןקידארומַא ןפורעג
 םורא םישדח 3 ןיא גנוטייצ יד זיא
 ןיא ןַאד טצעזַאּב ךיז .,ןעגנַאגעגרעטנוא
 ןופ םָארק ַא טנפעעג ואוו ,עיפלעדַאליפ
 ;ןקַאּב רעטעּפש ,ןעגנוטייצ ןוא ןרָאגיצ

 298 טומַאלַאמ -- יקסװָאכַאלַאמ

 "הישוּתח ,"ףסאיחאק ןופ רוטנעגַא יד ןעמ

 םעדװ טריטקַאדער 1899 ,"חלשה? ןוא
 ?רַאַא טכעלטנפערַאפ טרָאד) "להַארטשז
 טגיז ,('דומלּת רעד זיא סָאװײ לקיט
 ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג ,י"נ ןיא 2
 יידיא רעדח ןיא טעּברַאעגטימ ,ּתיֹּתַא
 ןעשידיאק ,"טַאלּבעגַאט= ,"טלעוו רעש

 ךיוא ,א"א "לַאנרושז ןעגרָאמח ,ײדלָארעה
 ןוא יקצינבַאר ןופ ר"א "דוי םעדי ןיא
 ר"ד ,אבתּכ לאכמ ּפ'א ךיֹוא אירול
 רענַאקירעמַא רעד ,באזּב ,ןָאספלָאװ
 אידח :ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב ןיא ,ןרקח
 .בעה ןיא ןוא (1902) "תורצוא עשידיא
 השמח ,'ט 2 ןיא "רפסּב םיבתּכז---שִיער
 ךונחח לעװ ,"רפסּב תונורכזח ,"םיאיבנהו
 :רעּביא טָאה ,(1913) "אקירמאּב ירבעה
 סיודרָאנ סקַאמ ר"ד שידיי ףיוא טצעזעג
 ,ףעּביל ֹוצ טכער סָאדװ ,יןָאק ר"דז
 ּביל:השמ ,ילַאזקיש ןופ ןעטייק ידז
 ס'השמ ןיא ןעטנעמָאמ ףניפח סמולּבנעיליל
 ,י"נ ,ןַאלּפַאק ןוא קינזער ג"פ) "ןעּבעל
9),, 

 בא א") ּבײל-לאוי טומַאלַאמ
 ?טינס ןיא ,ּבעג ( -- * 6
 ,החּפשמ רעשידיסח ַא ןיא ,עילַאדָאּפ ,וװָאק
 ןיא בר ,,מ ריאמ-קחצי ר ןופ רעדורּב ַא
 :עג ,ץיװָאקנַאװ
 םידמלמ ייב טנרעל

 2תיּב ןיא ןוא
 רעטנוא ,שרדמ
 ןופ תחגשה רעד
 ,לאינד,רעטָאפ ןייז
 ברוקמ ןסיורג ַא
 עקלאיחי 'ר ןופ
 =יװַאלירוק םעד
 ףיוה רעשיריי:טוג סעמעװ ,ןיּבר רעצ
 העּפשה ַא טזָאלעגרעּביא .מ ףיוא טָאה
 עג רָאי 14 וצ ,ןּבעל ןצנַאג ןפיוא

 ,1885--"דנאלנוזע ןיא ץיטָאנ רעד טול (+
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 ןפיוא רערעל ַא ןעוועג ,םותי ַא ןּבילּב
 ,י"ב ןייק טרעדנַאװעגסיױא 1903 ,בושי
 ןציקס טקישעגוצ 1904 טניז ןענַאװ ןופ
 ײּברַאװ רענָאדנָאל ןיא ךעלהשעמ ןוא
 2נָאל ןייק ןעמוקעג 1906 ,"דניירפ רעט
 טַאלּבנכָאװ םעד ןיא טעּברַאעגטימ ,ןָאד
 רעשידי רעד -- "טלעוו עשידיא ידז
 ואו ,ךװס )6605 1006 ןופ ץגַאלייּב
 ןופ תוישעמ עירעס ַא טכעלטנפערַאפ
 ןיא ךיוא ןּבירשעג ,ףיוה רעציוװָאלירוק
 ןבעל םעד סא "סערּפסקע ןעשידיאז
 ַא"א עקירעמַא ןיא ןטנַארגימע יד ןופ
 :עמַא ןייק טרעקעגקירוצ ךיז 1907 ףוס
 ,"סטרעװרָאפװ ןיא טקילײטַאּב ךיז ,עקיר
 ,"טַאלּבעגַאט ןעשידייז ,,"טסייג:טיייצז

 רעטייּברַא רעשידיאק ,"קלָאפ ןעשידיאז
 לרַאק ןוא סקַאז .ש .א ןופ ר"א "טלעוו
 2ער ,"סדנוקא ,"רעצעּביקא ,גרעּבנרַאפ

 "טסָאּפ שיטסירָאמוה ַא 1910 טריטקַאד
 שיטסירָאמוה ַא ןֹוא "שטייּב ידח לטרַאק
 "לעגיּפש רעדא טַאלּבנכָאװ
 קסװָאּבוד .ּב ןוא יסוי:רּב ןופ ףליה
 ?בעטש ַא ןעוועג ,עדַאנַאק ןיא 1
 רעדענעקא ןופ רעטעּברַאטימ רעקיד
 טַאלּבציװ ַא ןּבעגעגסױרַא 1913 ,"רעלדָא
 טַאלּבנכָאװ ַא ןוא (,מונ 5) "ןהָאד רעדז
 ,(ימונ 12) "סערּפ עשידיי רעדענעק יד
 ?יװ ןייק רעּבירַא לַארעטנָאמ ןופ 5
 ןיא טעּברַאעגטימ ,געּפינ
 ןַאד ,ןײטשדלָאג ךורב ןופ ר"א "דיא
 ַא טריטקַאדער םישדח 9 ןופ ךשמ ןיא
 רעדענעק ידח טַאלּבנכָאװ שירַארעטיל
 גנַאגרעטנוא ריא ךָאנ ,"טלעוו עשידיא
 ןיא טעּברַאעגטימ ,ַאגַאקיש ןייק קעװַא

 ןיא ,רמרמ ,ק ןופ ר"א "דניירפ טסנוקח
 :עמַאזוצ ךָאנרעד ,"דרָאקער ןעשידיאז
  ןופ עּבַאגסױא רעגַאקיש יד טלעטשעג
 ךַאנ ןַאד ךיז טָאה עכלעוו) "סטרעװרָאפח
 םורַא רָאי ַא ןיא ןוא (י"נ ןיא טקורדעג
 רעגַאקיש יד -- ןעמחנמ טימ ןעמַאווצ

 טומאלַאמ

 רעד טימ

 רעדענעקי
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 ?עג 19--1918 ,"גָאט םערח ןופ עּבַאגסיױא
 :סלּפיּפװ ןופ רעשודענעמ:רַאטערקעס ןעוו
 ןיא 1920 ץרעמ טניז ,יאול-,טס ןיא "ףילער
 טַאלּבנכָאװ סָאד טריטקַאדער טיָארטעד
 ןכָאװ 18 ןיא זיא סָאװ ,"געו רעדח
 םישדח 6 ןיא ,טַאלּבגָאט ַא ןרָאװעג םורַא
 ןײטשדלָאג .ּב ןופ ר"א רעּבירַא םורַא
 ,ףָאקטָאלָאז ןָאעל ןופ ר"א רעטעּפש ןוא
 לילֲאּפ בילוצ גנוטייצ יד טָאה רעכלעוו
 :לַא רעד וצ טלעטשעגּפָא תוּביס עשיט
 -סָאל ןיא1920 טניז ,גנושַאררעּביא רעניימעג
 טריטקַאדער ,עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא
 רעטעּפש ,(שטיווָאניּבַאר .ּבֹא עז) "טייצ ידח
 ַא טעדגירגעג 1925 ּבײהנָא ,"ןרעטש םעדז
 ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ טפירשטַאנָאמ
 ןקירעיזֿפ םוצ ,"דנַאלנוזח ט"א רוטלוק
 ןּבעגעגסױרַא עינרָאפילַאק ןופ ײליּבוי
 ?מעטּפעס) "דנַאלנוז טפעה:לבויז סָאד
 --(טרירטסוליא ,172 ז"ז רעּביא ,1925 רעּב

 םעד ןגעוו לַאירעטַאמ ןכייר רעייז ַא טימ
 עשידיי ,עינרַאפילַאק ןיא בֹוׁשי ןשידיי

 ןוא עכעלטּפַאשלעזעג ,עשיּפָארטנַאליפ
 יֵל ,עסערּפ ,סעיצוטיטסגיא עלערוטלוק
 =ַאקידַאר-םזינויצ ,רעטַאעט ,רוטַארעט
 ,גנוגעװַאּב עלַאקידַארלַאנָאיצַאנ ןוא על
 סירטעלעּב ץוחַא ,וו"זַאא גנוגעווַאּב?לוש
 =עטשטפירש עשידיי יד ןופ ןכַאז עשיט
 ,יקצילָאד .מ יװ ,עינרָאפילַאק ןיא רעל
 דוד ,ןַאמרעּב סחנּפ ,יקטלעּב ,י המלש
 ,דלָאג לשריה ,ןַאמסייװ השמ ,טענסיג
 :ַאר ,י ,ילדוק הכרּב ,טדַאטשנעזייא השמ
 ?רעד עלַא ןיא .א"א טַאלּב:עזױר ,ה ,לעש
 ייר ַא ןיא ךיוא יװ ,ןטפיושטייצ עטנָאמ
 ןטעּברַא עשיטסילַאנרושז ץוחַא ערעדנַא
 ,ןעגנולייצרעד ןבירשעג םינימה:לּכ ןופ
 רַאפ ןעלקיטרַא עטכייל ,ןענָאטעילעּפ
 ַא פ"א ךיוא ,ןענַאמָארסגגוטייצ ,ןעיורפ
 ?רעּב ,לשוּביײל 'ר ,לאינד=ּב ,רעװָאקטונס
 .(ןעמָאנ רעשלדיימ סיורפ ןייז) ןיוועל ַאט
 ?השעמ יירדא טכעלטנפערַאּפ םרָאפכוּב ןיא
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 ,יאול:טס) "רעדניק עשידיא רַאפ ךַאל
 ךַאלהשעמח ה"ה ייווצ ןוא (48 ז"ז ,8
 ,"דנַאלנוזװ ג"פ) "רעדניק עשידיא רַאפ

 ייװצ טסַאפרַאפ ,(1925 ,סעלעגנַא:סָאל
 "ףיוה ןיא ןיגר םייּב+ קיטשרעטַאעט
 ןוא (לטיט םעד רעטנוא ןַאמָאר ַא ךיוא)
 ןיא טקורדעג גָאלָארּפ) "טסיָאגע רעד;
 :עגפיוא ןענייז עכלעװ ,("דניירפ טסנוקח
 ,עגַאקיש ןוא עדַאנַאק ןיא ןרָאװעג טריפ
 עסערּפ רעשידיי רעד ןופ רעינָאיּפ סלַא
 רעיז ץניװָארּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא
 ןוא :רוטלוק רעשידיי רַאפ טקריוועג ליפ
 גנוטײרּפשרַאפ רעד רַאפ ,גנוגעװַאּב-לוש

 .וו"זַאא דילסקלָאפ ןשידיי ם"ד ןופ
 ,41--29 ז"ז ,"דנאלנוז טפעהילבוי,

 ) --1898) קחצי ווָאנילַאמ
 :קוא ,.ּבוג רענָאסרעכ ,קצָאװער ןיא .ּבעג
 ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא רָאי 14 זיּב ,ענִיַאר
 ןייק טרעדנַאװעגסױא 1914 ,עלָאּפש ןיא
 ךיז םורַא רָאי ּבלַאה ַא ןיא ןוא עיליזַארּב
 ,יַאװגַארוא ,ָאעדיװעטנָאמ ןיא טצעזַאּב
 :ַאנרושז ,רחסמ טימ ךיז טמענרַאפ ואוו
 :ַאּפש ןיא ןּביױהעגנָא טייקיטעט עשיטסיל
 ןופ ןרעמונ 4 ןּבעגעגסױרַא 1921 .שינ
 1922 טניז ,שס2 1160164 לַאנרושז:שדוחַא

 ןוא ןעלקיטרַא ,ןענָאטעילעפ טקורדעג
 רעסערייא : סָאנעוּב ןיא ןעגנולייצרעד
 ,א"א "סיורג ןוא ןיילק רַאפװ ,"עסערּפ;
 רעטשרע רעד ןופ רָאטקַאדער 1925 טניז
 םעד ,יַאוװגורוא ןיא טפירשטייצ רעשידיי
 ןיא "ןבעל עשידיא סָאד/ טַאלּבנכָאװ
 .ָאעדיװעטנָאמ

 (1924 -- * 1860 םײח ץילַאמ
 ,בֹוג רעװעיק ,* ַאשטשַארַאט ןיא .ּבעג
 .לַּת טנרעלעג טָאה ,עילימַאפ רעמורפ ַא ןיא

 :בגעג עכעלטלעוו ךיוא ןוא שִיערּבעה ,דומ

 ןזיװעגסױרַא זיײװלגנִיי ךָאנ ןוא ןדנַאטש

 ימכח; טיול *

 .וַאלסהָאג ןיא

 -- 1808 "אקירמאּב לארשי
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 עשירַארעטיל ןייז .ןּביירש םוצ גנוגיינ ַא

 ןיא ןּבױהעגנָא רע טָאה טייקיטעט

 ןעשידויח ןיא ןוא יץילמהק ,"הריפצה;

 רעייז טָאה רע ןכלעװ ןיא ,"טַאלּבסקלַאפ

 | =ֵאק ןּבירשעג ליפ

 ,ןצנעדנַאּפסער
 ןוא ןעלקיטרַא
 ךיוא ,ןענָאטעילעּפ
 :ַאט ןופ ץמח ּפיא
 1889 .,ַאשטשַאר
 טרעדנַאװעגסיוא
 ,עקירעמַא  ןייק
 =ער ןעוועג 3
 :ַאליפװ טַאלּבנכָאװ םעד ןופ רָאטקַאד

 עגסױרַא ,"גנוטייצ טדָאטש ףעיפלעד

 רעטעּפש ,יקסדָארּב ןַאמײה ןופ ןבעג

 :טּפױה ןעוועג ,י"נ ןייק ןרָאפעגרעּבירַא
 רעקרָאי ןינש רעד ןיא רעטעּברַאטימ

 ?רָאמח ןיא ךָאנרעד ןוא ײטסָאּפ דנעבָא

 ,ןעלקיטרַא טקורדעג ואוו ,ײלַאנרושז ןעג

 :ַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד ,ןענַאטעילעפ

 ענייז ,ןָאסירָאמ ר"ד ּפ"א ךיוא ןענ

 סינעפח ןעװעג ןענייז ןענַאמָאר עטצעל

 ?רושטקיּפ ַא ןיא טּבעילרעפ רעדָא ,םולח

 .(1925) "ןעשנעמ עטכעלש; ןוא (1924)

 ,רעוטײללּכ רעוויטקַא ןַא ןעוועג ךיוא זיא
 דעטיײגויז טעדנירגעג עיפלעדַאליפ ןיא
 הרבח ַא ןוא ?יטעײסַאס ףילער ורּביה

 ?רַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיז ,ייםיחרוא תסנכה?

 =ַאגרָא ןוא סעיצוטיטסניא עשידיי ענעדייש

 ןּבעל ןכעלנעזרעּפ ןיא ,י"נ ןופ סעיצַאזינ
 ,טייקכעליירפ ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז

 :עג סָאװרַאפ ,טייקיציוו ןֹוא טייקרעטנומ
 ןופ .ןגעלָאק ןשיװצ טּבילַאּב קרַאטש ןעוו

 ;סױרַא םרָאפכוּב ןיא ןענייז קרעו ענייז

 2טנַא--"סרושטקעל ןוא סעדער ,תושרדא

 עלַא רעּביא סעדער ןוא תושרד טלַאה

 ןוא םיבוט?םוי עשידיי;טינ ןוא עשידיי

 ענעדיישרַאפ רעּביא סעיצקעל עירעסַא

 ןוא טָאג וצ הרוּתח ;ןעמעלגָארּפסנּבעל
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 2עי רַאפ סעדער ןוא תושרד--"טייל וצ
 םייח יד; :ךָאװ רעד ןופ השױרּפ רעד
 ַא"צ ,סעדער ןוא תושרד--"יורפ יד ןוא
 ?נעיורפ ןריסערדַא ןפרַאד סָאװ ,יד רַאפ
 ,ו"זַאא ןישודק ירדסמ רַאפ ,ןעגנולמַאזרַאפ
 סָאװ ,ןענַאמָאר עקילייצמוא ענייז ןופ

 :עגרעּביא ךיוא ןענייז ייז ןופ עקינייא
 ןוא "טייצק ױענָאדנָאל ןיא ןעוועג טקורד

 :ַאמירּפ ידע ,לשמל יװ ,"סעייג דנעבַאז

 ןיא) "עּבעיל ןוא גנַאזעג רעדָא ַאנָאד

 לײט ַא ןענייז ,(1925 25/וא טניז "טייצ,
 עּבעילא יו ,םרָאפכוּב ןיא ךיוא סױרַא
 "עסיורג יד ענירעהטַאקק ,יןעּבעל ןוא

 .ַא"א (",ָאק גנישילּבָאּפ ורּביהק ג"פ)}

 ) -- 1895) רתסא לעגנַאמ
 :וא יד ןיא טרידוטש .(?)עשרַאװ ןיא ,ּבעג

 :רַאװ ,ןָאדנַאל ,ןילרעּב ןופ ןטעטיסרעוויג
 ןופ ר"ד לטיט םעד ןעמוקַאּב ןוא עש

 ןַא ןעמונעג ,טעטיסרעווינוא רעװעקַארק

 רעשיטסינויצ רעד ןיא לייטנָא ןוויטקַא
 =קורטסניא ןעוועג ,ןליֹוּפ ןיא גנוגעווַאּב

 דילגטימ ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ןירָאט
 רעד ןופ ןיטנעדיזערּפעציװ ,ק"צ ןופ

 2ד ,עיצַאינַאגרָאןעורפ רעשיטסינויצ

 ?ינוא?סקלָאפ ןשיטסינויצ ןופ .ןירָאטקער

 ךיז 1923 טניז .עשרַאװ ןיא טעטיסרעוו

 ןעלקיטרַא טימ "טנייהז ןיא טקילײטַאּב
 :סינויצ ןֹוא עשימָאנָאקע:לַאיצָאס ףיוא
 קירוצ רָאי רָאּפַא טימ ,סעמעט עשיט

 טצעוַאּב ךיז ןרעטלע יד טימ ןעמַאזוצ
 :ןָאּפסערַאק טָאה יז ןענַאװ ןופ ,י"א ןיא
 ךילגטימ סלַא 1925 ,"טנייהװ ןיא טריד

 :ַאּב תמיק:ןרק ןופ עיצַאגעלעד רעד ןופ
 ?רַאפ ןיא ןטערטעגפיוא ואוו ,ןלױּפ טכיז

 רַאפ ןירָאטַאטיגַא סלַא טעטש ענעדייש
 :ַאּב 1926 גנילירפ ןיא ,לארשי:ץרא ןינּב

 ,עקירעמַא טכוז

 טנרעלעג

 ) -- 1900) קיציא רעגנַאמ
 :יינש ַא ןופ ןוז סלַא ןילרעּב ןיא .ּבעג
 וצ .עינעמור סיוא טנַארגימע ןַא ,רעד
 ;סיוא ךיז ואוו ,סַאי ןייק ןעמוקעג רָאי 4

 ּו שידיי

 רעד רָאג זיּב ןוא
 ךיז טייצ רעטצעל
 טימ ןעמונרַאפ
 :יֹורג ַא ,ךַאפ ןייז
 ףיוא העּפשה עס
 רעשירעטכיד ןייז
 טָאה גנולקיװטנַא
 7 עשטייד יד טַאהעג
 ןופ רענייא .עקליר טּפיוהרעד ,קיריל
 רעד ןופ רעיײטשרָאפ עטסטּבַאגַאּב יד
 ,עינעמור ןיא קיריל רעשידיי רעגנוי
 רעדיל ענייז טכעלטנפערַאפ רע טָאה
 עשידײ ענעדיישרַאפ ןיא ןדַאלַאּב ןוא

 :רעשט יװ ,עינעמור:סיורג ןופ ןּבַאגסױא
 סָאדע ,"גגוטייצ 2 רעטיײּברַאװ רעציװָאנ
 .לַאו ,1921 "רוטלוקא ּב"מז ,יןּבעל עיינ
 ה"מז ,1922 "עינעמור-סיורג רַאפ ךַאנַאמ
 ןוא שירעגָאיזיװ .ַא"א 1924 '"ןּביושװ
 ענײז ןיא טכַארּבעג ,מ טָאה ,שיטסימ
 :ָאמ יד טּפיױהרעד קורדסיוא םוצ רעדיל
 טָאה רע .קערש ןוא רעדיוש ןופ ןוויט
 טניואו ,רעדיל:רעדניק ןּבירשעג ךיוא
 רענייא זיא ןוא טשערַאקֹוּב ןיא סנטצעל
 :ידיי ףעלַאקידַאר רעד ןופ רעריפ יד ןופ
 ,עינעמור:סיורג ןיא גנוגעוװַאּב רעשיטסיש
 טּפױהרעד ךיז טרירטנעצנָאק עכלעוו

 ?עיצַארעדעּפ:רוטלוק רעשידיי רעד םורַא

 =עלּבנכָאװ רעטשערַאקוּב יד םורַא ןוא
 "געו רענואק ןוא "?טסרָאװ סָאדחװ רעט

 רעד ןגעװ סעיצקעל טימ ףיױא טערט
 הזַאא רעטַאעט ,רוטַארעטיל רעשידיי

 -- 1885) ,ט .א םױּבלעדנַאמ
 :סנימ ,וועשעּביל ןיא .בעג (

 .סרעקנעש ןופ עילימַאפ ַא ןיא ,.ּבוג רעק
 .=עג ואװ ,וועיק ןייק קעװַא רָאי 16 וצ
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 ךיוא ןעוועג ,סעיצקעל עשיערּבעה ןּבעג

 ַא ,רָאטנַאק ַא ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא
 ,עשרַאװ ןיא ךיוא טּבעלעג טייצ עסיוועג
 :ּפעק-ןענָאטיס ןופ רעקַאט סלַא טעּברַאעג
 ןבירשעג .ךעל
 ןצנעדנַאּפטטרַאק
 "?הריפצה/ ןיא

 פ"א "ןמוהט ןוא
 1906 יגרקש
 טרעדנַאװעגסיוא
 ,עקירעמַא ןייק
 טווּורּפעגסיוא
 :רַּפ ענעדיישרַאפ
 ןיא ןדיטע ןוא ןציקס טקורדעג ,תֹוסָנ
 ,".ש .ַא .פצ ,ירעטײברַא ,ייסטרעװרָאפז
 2:עשרַאװ ,"טלעוו רעטײּברַא רעשידיאפ
 םיבּתכמו) "?םויחא ,"גנוטײצ:נַאמַארק רעוו

 :ערקעס ןעוועג טייצ רָאי ַא ,("אקירמאמ
 ןופ ,"רוטַארעטילח ןייארַאפ ןיא רַאט
 ןסקַאװעגסױרַא רעטעּפש זיא'ס ןכלעוו
 ."ןייארַאפ = רעּביירש = ץרּפ ,ל יז רעד
 ,עדַאנַאק:ברעמ ,געּפיניװ ןייק קעװַא 1
 רעדע טַאלּבנכָאװ ןיא טקילײטַאּב ךיז ואוו
 טימ ןעמַאזוצ טריטקַאדער ,"דיא רעדענעק

 טפירשנכָאװ עשיטסירָאמוח ַא ןַאמדוג י
 ןייק קעװַא 1913 ,"קיומ רעדענעק רעדז
 :טימ ןעוועג טייצ רָאי ַא ,ָאקסיצנַארפ:ןַאס
 :לךיא רעינרַאפילַאקש רעד ןופ רַאטקַאדער
 ,ןאמסטרָאװ ר"ד ןופ ר"א "עמיטש רעש
 ,עדַאנַאק ןײק טרעקעגקירוצ ךיז ןַאד
 ,"רעלדֲא רעדענעקא ןיא טעּברַאעגטימ
 :ער רעלַאקָאל ןעוועג טייצ עסיוועג ַא
 ,אטנָארָאט ןיא גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאד
 2יצ עכעלטנכעװּבלַאה יד טריטקַאדער
 :יניוװ ןיא ?טרָאװ עשידיא סָאד? גנוט
 ןופ רעטעּברַאטימטּפױה רעטעּפש ,געּפ
 :עג ,ָאטנָארָאט ןיא "לַאנרושז ןעשידיאז
 ,ןעלקיטרַא ,ןכַאז עשיטסירטעלעּב ןּבירש
 פ"א ךיוא ,קיטסירָאמוה ןוא ןענַאטעילעפ
 :רָאּפער לקיסייּב ,לעפָאטסיּפעמ ,סחנּפ
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 ןיא טרידנַאּפסערָאק ,קינוּב:לּכ ,רעט
 סעיטַאּפמיס ענייז ּבילוצ ,"גָאטק רע:יינ
 :ער יד ןוָאלרַאפ טוומעג םזינומָאק םוצ
 ,"לַאנרושז ןעשידיא םעדי ןופ עיצקַאד
 רע:י'נ רעד ןופ רעטעּברַאטימ ַא סנטצעל
 ."טייהיירפ/

 ןסינ "ט) המלש ןרעקלערנַאמ
 ,ןילָאװ ,ווָאנילמ ןיא  ,ּבעג .(1902--6
 :יורג רעד ןופ רּבחמ ,ןיוו ןיא ןּברַאטשעג
 ןוא "שדקה לכיהװ עיצַאדרָאקנָאק רעס
 ,שִיערּבעה ןיא קרעװ ייר רעצנַאג ַא ןופ
 ןּבירשעגנָא ךיוא טָאה ,שטייד ןוא שיסור
 ןופ ,שידיי ןיא ןעגנולייצרעד עקיניא
 טנָאמרעד "ןורּכז רפסח רעד עכלעוו
 ,(1868 ,ענליוו) "םיתמה תיחּתװ

 ןיא ,יקסדָארָאגאז .ח .י 167 ,"ןורּכז רפסמ

 | 40 "עילימאמ רעשידויפ רעד

 ) -- 1883 20/א1) ּבײלינַאמ
 ,בעג יקסניהַארּב ּבייל:ינַאמ ןופ ס"ּפ
 םָאפ ןייז ,ּבוג רעװָאגינרעשט ,ןישזעינ ןיא
 טָאה ,רעלדנעהלעפ ַא ,קחצי:שרעה ,רעט
 ןענרעל טנעקעג

 ןּביירש טגעלפ ןוא
 ?טיּב ןוא ווירּב
 ןרַאפ ןטפירש
 ,רעטומ יד ;םלוע

 ןופ ,הרש:-היח
 לִע עשיווטיל
 ?הרג ַא ,ןרעט
 ?עגָאזלטרעװ עס
 ,רעדילסקלָאפ ןופ ןירעּבָאהּביל ןוא ןיר
 .הסנרּפ ןיא רעטָאפ םעד ןפלָאהעג טָאה
 ןיא טנרעלעג ,לאמ טָאה רָאי 11 ןיּב
 :עה ךיא ,ארמג ןוא ךנּת ,שמוח רדח
 קעװַא רע זיא ןַאד ,קודקיד ןוא שִיערְּב

 רעּפעטשנשַאמַאק ַא וצ רעל רעד ףיוא
 :עלַאּב ַא ןרָאװעג םורַא רָאי 5 ןיא ןוא
 רענעי וצ .םילעוּפ 6 טימ ךיז רַאפ סָאּב
 ?ולָאװער רעד ןיא ןײרַא רע זיא טייצ
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 ןעועג סשרעוצ ,גנוגעװַאּב רערענָאיצ

 ַא ךָאנרעד ,טסילַאיצָאס רעשיניַארקוא ַא
 =רַאנַא ַא ןַאד ,רענָאיצולָאװער-טסילַאיצַאס
 ,קיװעשלַאב:ד"ס ַא טצעלוצ ןוא טסיכ
 ןוא טריטסערַא ןרָאװעג רע זיא 4
 טסערַא ןטייווצ ַא ןופ .הסיפּת ןיא ןסעזעג
 ךיז ואוו ,דנַאלגנע ןייק ןפָאלטנַא רע זיא
 רערענָאיצולַאװער רעד ןיא טקילײטַאּב
 :ירעמַא ןייק ןעמוקעג 1905 .גנוגעוװַאּב
 :דע זיא ןוא י'נ ןיא טצװזַאּב ךיז ,עק
 סלַא ךַאפ ןייז טימ טקיטפעשַאּכ םויה
 :עגסיוא ןייז רַאפ ןוא רעּפעטשנשַאמַאק
 ןרעג רע טרעװ טעּברַא רעטנכײצ
 ?קירגַאפכוש ןיא ףּתוש סלַא ןעמונעגנירַא
 טלַא ךָאנ ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא -- .ךעל

 העּפשה עסיורג ַא .רָאי 11 ןופ לגניי
 :יל עשיסור יד טַאהעג םיא ףיוא טָאה
 :ָאמרעל ןוא ןיקשוּפ טרפפ ,רוטַארעט
 קנַאדַא טריטויּבעד ןָאדנַאל ןיא .ווָאט
 :ָאמעד:לַאיצַאס םעד ןיא ןרענערּכ .ח .י
 ,"טייצ עיינ ידי טַאלּבנכָאװ ןשיטַארק
 -רַאֿפ דיל עטשרע סָאד עקירעמַא ןיא
 :ַאּב ךיז ."סטרעװרָאפ, ןיא טכעלטנפע
 -טייצ עשידיי ענעדיישרַאפ ןיא טקילײט
 יװ ,עקירעמַא ןופ ּב"מו ןוא ןטפירש
 ,"רעפּפמעק רעשידיאפ ,".ש .א .פ?
 ,"קלָאפ סָאדײ ,"רעטייּברַאװ ,"טײהרַאװח
 עיינפ ,"טפנוקוצפ .,"ןעבעל עיינ סָאד;
 "טייקכילקריו ןוא ןעמיורט= ,"טלעוו
 .-סיוא יד ןיא רעּבָא סרעדנוזַאּב ,וו"זַאא

 =כיד רעכלעוו -- ,"עגנויי יר ןופ ןּבַאג
 ןסיורנ ןייז טימ טָאה רע עּפורג:רעט
 ןעמענרַאפ וצ ןפלָאהעג טנעלַאט ןשיריל
 ןופ ןָאנּכױא ןיא טרָא סענעעזעגנָא ןַא
 יו -- ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד
 פירשח ,"רוטַארעטיל, ,"דנעגויא ּב"מז יד
 "שנעמ וצ שנעמ ןופ; ,שו--1 עט
 :ער ןיקסנַאזַאק דוד טימ ןעמַאזוצ .ַא"א
 :סױרַא) "לעזניאח ּב"מו סָאד טריטקַאד
 רַאונַאי ,י"ג ,"לעזניא; ג"פ ןופ ןּבעגעג

 א טכעלטנפעראפ ךיוא ַא"צ ואוו ,(8

 ַא ."ןעזרעפ ןיא קרָאי:וינא עיגָאלָאטנַא
 :קַאדערטימ ןעוועג ךיוא טייצ עסיוועג
 (דנַאלזײא ןבואר טימ ןעמַאזוצ) רָאט
 רוטַארעטילא לַאנרושזשרוח םעד ןופ
 עשיז טימ ןעמַאזוצ 1925 ,"ןעּבעל ןוא
 םעד טעדנירגעג דנַאלזיײא ןוא ױדנַאל
 ןרָאי עטצעל יד ."לזניאז לַאנרושז=שדוח

 :רָאפװ ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא |
 רעקיניײוװ:רעמ טקורד רע ואוו ,"סטרעוו
 יא ןוא רעדיל עלעניגירא קיסעמלגער
 טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא יװ ,עטצעזעגרעּכ
 ,,ל=,מ--.ןעגנוצעזרעּביא עשיטסילַאנרושז

 ןופ רעײטשרַאפ עטסעױג יד ןופ רענייא
 טָאה ,קיריל רעשידיי רענרעדַאמ רעד
 ןייז עיזעָאּפ רעזנוא ןיא טכַארּבעגנײרַא
 ןוא ברַאפ ענעגייא ןוא ןָאט םענעגייא
 יד ןרעכײרַאּב וצ טקריוועגטימ ליפ טָאה
 ןופ םטיר םעד ,טרָאװ ןשידיי ןופ קיזומ
 ינעזרעּפ ףיט ןופ רעטכיד ַא .דיל ןשידיי
 :סַאטנַאפ ןוא שירענָאיזיװ ,ליפעג ןכעל
 ינײפ סלַא טנכייצעגסיוא רע זיא ,שיט
 עטרַאצ ןייז . ,רעלָאמ + סגנומיטש רעטס
 עריא טימ לופתודוס זיא קיריל עדלימ
 :עט עשילָאּבמיס ןוא עשיטסימ עּבלַאה
 :רעּכיא רעטסקינייװעניא טימ ךייר ,רענ
 ןליטש ריא טימ קידפושיּכ .גנובעל

 טפַאשקנעּב ריא טימ ,רעיורט ןטמולחרַאפ

 םעד ןופ גנוײרפַאּב ןוא גנוזיילסיוא ךָאנ

 ןופ ןוויטָאמטּפױה יד .ךָאיסנּבעל ןרעווש
 ;ןזָאלרַאפ ,טײקמַאזנייא זיא עיזעָאּפ ןייז
 תוליפת יו ןוא ,טײקיזָאלסגנונעּפָאה ,טייק
 ,ןעגנַאעג עשידָאלעמ ענייז ןעגנילק
 רעייז ןיא ךעלמיטסקלָאפ יא ןענייו סָאװ
 רעד ןיא טרױיגיפַאר?טרעטײלעג יא ןָאט
 לסיּב ַא .טייקטקידנעראפ רעטּפַאהרעטסיײמ
 רעד ןיא ,ןוויטָאמ יד ןיא קינעטנייא
 ,דיל ןייז ןופ טייקיטכירפיוא רעמיטניא

 :רַאפ ןופ הנימּב יד לָאמליײט קידנכיירג
 טקעלּפטנַא ,טעטילַאטנעמיטנַאס רעטפיט
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 רעטכיד סלַא טפַארק ערעדנוזַאּב ַא .ל.מ

 רעד ןיא המשנ רענעריולרַאפ רעד ןופ
 עקידעּבעל עשירפ ןייז ,טָאטש רעטיורג
 ןיא ייס קורדסיוא םוצ טמוק קיטנַאמָאר
 ייס ןוויטָאמ עשיװַאלס ןוא עשידיי ענייז
 :עגנָא ןענייז סָאװ ,ןדַאלַאּב ענייז ןיא
 רעּבױצ ןוא ןח ןצנַאג םעד טימ טּפַאז
 ןופ ,השעמ:סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ
 ?רעדגיק ןייז ,דילסקלָאפ ןשידיי םעד

 ?טַאװכ=לגניצ:לגנַייװ ןורעפ ןיא עלהשעמ
 ב'מז ןיא טכעלטנפערַאפ טשרעוצ)

 :ַאב יד וצ טרעהעג (101 ,"ןעטפירשש
 ןופ קרעװ עטסקידעּבעל ןוא עטסטּביל
 ןַיז ;רוטַארעטיל-רעדניק רעשידיי רעד

 ףיוא טגיילעגרעּביא ,"טיורּב ןופ דילץ
 ןרָאװעג ןזיא ,לעגנע לאוי ןופ קיזומ
 רעײנ רעד ןופ דיל עטסרעלוּפַאּפ סָאד
 2000 רעּביא ענייז ןופ -- .לוש רעשידיי
 ?עגרעּביא ליפ רעייז ייז ןשיוװצ ,רעדיל
 ןופ רעטכיד עטסנדיישרַאפ יד ןופ עטצעז
 :יִלגנַע ,עשיסור ,רוטַארעטיל:טלעװ רעד
 ?כוּב ןיא זיא ,ַא"א עשיטלַאּב ,עשטייד ,עש
 רענילק רעײז ַא ןזױלּב סיװַא םרָאפ
 ןיא ,1918 ,י"נ ,"לעזניאי ג"פ ןיא לייט
 2ידיאש--11 ;(140 ז"ז) "רעדילא--} :,ּב 3

 ;(110 ז"ז) "ןעוויטָאמ עשיװַאלס ןוא עש

 ,"ךעלעצנערק = ךעלעמילּבפ) "ןעדַאלַאּבװ
 ,"רעדמטערפ רעדז ,"םינלזגז ,"ףָאלש רעד;

 ,"טַאװכ לעגניצ לעגניאז ,"טיונ יד;
 ,"םיכאלמ יירדא ,"טיורּב ןופ דעיל סָאדח
 ,(104 ז"ז ,ַא"א "יב וינעוע רעד ףיואח
 "טַאוװכ=לגניצ :לגנַייװ השעמ = רעדניק יד
 ןּבאגסיוא ענעדיײשרַאפ ןיא סױרַא זיא
 ןַאהרַאפ) ןליוּפ ,דנַאלסור ,עקירעמַא ןיא
 יװ ,ןּבַאגסױא עטרירטסוליא ךייר ךיוא

 ,"עגילפרוטלוק רעד ןופ עּבַאגסױא יד
 ;(יקציסיל .א ןופ סעיצַארטסוליא טימ
 ךיוא וויא ןּבַאגסיױא ערעדנוזַאּב ןיא

 ?ךעלעמילּבח ךעלהשעמ לקיצ ןייז סױרַא
 :רוטלוקח ג"פ ןיא ַא'צ) "ךעלעצנערק

 200 ץיװָאסענָאמ -- פײליײנַאמ

 יא ךיא טָאה ,(1922 ,עשרַאװ ,"עגיל
 ,עגנולייצרעד סנירּפוק .א טצעזעגרעּב
 יןשידיאק ג"פ) "ַאיסעלָאװ ןוא "ךלומא
 עדיל סָאדה עמעָאּפ סװָאטנַאמרעל ,(9
 םעד ,שטיװעיליסַאװ ןַאװיא רַאצ ןעגעוו
 ;'קטומ םעד ןוא ,קינשטירּפַא ןגנוי

 ,"טפנוקוצח ןיא) "װָאקינשַאלַאק ףחוס ןעג

 ,1913 ,"טלעװ רעשידוי רעדא ןיא ,,נ .ש

 ,"ַאקירעמא גנויע ,גרעבניטש חנ 148 ז ,ׁש

 ןופ טלעװ רעד ןיא, ,ןיגלָא ,מ 1104 - 85 זיז

 ,יקצָאטנָאלַאיּב ,י .ּב {294--213 ן"ז ,"ןעגנַאזעג

 ;170--164 ז"ז ,ׁש111 ,1918 ,"ּבױהנָאג ןיא

 :ָארג ,ב 159--50 זי"ז ,3 ,"םָארטש , ןיא ,ןישורּבָאד

 ,".ש .א ,פָא ןיא ,"עידרעגַארט סּבײל-ינַאמ, ,דרַאב

 ינאװצ ןַײז וצ ,,למע ,סקופ ,מ .א 145 ,2

 ײרַארעטילֿא ןיא ,"ןפאש ןשירעטכיד ןקירָאי:קיצ
 ;(1 ,"קיטירקפ ןיא ךיוא) 157 ,1925 ,"רעטעלּב עש

 רָאי קיצנַאװצ , ,דלָאג ,ה 193 |ס ,לַאגיס ,י י

 יַאנ השמ }11 ,'1025, ןיא ,"רעטייוו ןוא---,ל*.מ
 יײוָאד סָאד ןעסָאגרַאפ ןעּכָאה טנעה ענַײמ ,, ,ריד

 ײנַאסקעלַא .ח ןופ ןעלקיטרַא ץוחא ן"טילּב עג
 ,ּבִא ,רמרמ .ק ,רעּפניײװ ,ז ,דנאלזײא ,ר ,ווָארד

 יינ .ש ,רעעּב ,ףָאגָאר ללה ,יקסניּפ דוד ,ןַאהַאק

 ,ַא"א תובשחמילעב ,רעג

 15/ש11}) םונמ-יכדרמ ץיװָאסענָאמ

 ,טַאש ןיא .ּבעג ( | ---+7
 :ףלעפ ַא ןופ ןוז סלַא ,עטיל רענװַאק
 ,עָאנַאי ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ,רעש
 ,רימָאקליװ ןֹופ תובישי יד ןיא טנרעלעג
 ןיא טצעזַאּב ךיז 1880 .ענליוו ,ענװָאק
 :ל ףיוא ןעמַאזקע ןּבעגעגּפָא ,עװַאּביל
 ,לוש עקיסַאלקיײװצ א טנפעעג ןוא רער
 ַא ,1918 ויּב טריטסיסקע טָאה עכלעוו
 רעד ןיא רָאטקעריד ןעוועג טייצ רָאי
 1919 ,עיזַאנמיג רעשיערּבעה רעװַאּביל
 ?עמַא ןייק רעדניק עגייז וצ ןרָאפעגקעװַא
 רעד ןיא רערעל ןעװעג ואו ,עקיר
 :לַאװרַאּפ ,סילָאּפַאעגימ ןיא הרוּת:דומלּת
 ?ואו ןיא לוש רעשיערּבעה ַא ןופ רעט
 ןייוגניי ןופ ,י"נ ןיא טצעלוצ ,רעטס

 ןיא םיריש ןוא םירמאמ טקורדעג ףיוא
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 :רעדניק ןוא עסערּפ רעשיערּבעה רעד
 ,עקירעמַא ןוא עּכָאריײא ןופ ןלַאנרושז

 :ימע ןעשידיא םעדא ,"טנייה? ןיא ךיוא
 :ַאהֲאי ,"טַאלּבעגַאט ןעשידייק ,"טנַארג
 ,בורט ןופ ר"א "בכוּכהל רעגרוגסענ
 "המידקז ּבולק ןשירַארעטיל םעד רַאּפ
 רענייא ןעוועג ןכלעװ ןופ ,עװוַאּביל ןיא
 ,ןסעיּפ 12 טסַאפרַאפ ,רעדנירג יד ןופ
 ַא ןּבעגעגסױרַא ,ןטקַא 2 רעדָא 1 ןופ
 ןופ ,רעכיּבנרעל עשיערּבעה ייר עצנַאג

 ,"ישעמה קודקדהזח יו ,עקינייא עכלעוו
 :ַאלפיוא רעגנילדנעצ ןטלַאהעגסיױא ןּבָאה
 ,"הנחײ) רעדניק רַאפ ןסעיּפ ךיא ,סעג

 :געצ ג"פ--"םירוּפ ףשנח ,"השדח החנמז
 ףױא טצעזעגרעביא ,ו"זַאא (לַארט
 טול ךנּת ןופ םירפס עקינײא שידיי
 :רַאפ עכלעוו ןופ ,םעטסיס:ןעיניל םעד
 ט"א היעשי 'ס םעד זיולּב טכעלטנפע
 2יִל ןיא -- ,1913 ענליו ,"שדקה ךרד;
 :לעועג ןיא לױײטנָא ַא ןעמונעג עװַאּב
 ןטלַאהעג ,ןּבעל ןשלהק ןוא ןכעלטּפַאש
 :טימ א"קי ןופ דילגטימ סלַא ,ןטַארעפער

 ןטרָאּפ יד ןיא ןטנַארגימע יד טימ ןרָאפעג

 ,דנַאליײא:סילע טכוזַאּב לָאמ 2 ןוא

 (םוראאל) רועילא דירפנָאמ
 ןיא .ּבעג ( - 1855 ןצוזע

 ַא ןעמוקַאּב .עטיל רענוװַאק ,עװַאדַאש
 ןופ ןוא גנויצרעד ענײמעגלַא ןוא עשידיי
 טשרעוצ ,ןליּפש:לדיפ טנרעלעג רָאי 8
 :עּפש ןוא לטעטש ןיא רעמועלק ַא ייּב
 ןעמוקעג רָאי 15 ֹוצ .לװַאש ןיא רעט
 :ַאװרעסנָאק ןיא טרידוטש ,עשרַאװ ןייק
 ךיז ,קיזומ ענײמעגלַא ןוא לדיפ םוירָאט
 ןוא אירול ףסי ר"ד טימ טגעקַאּב
 טַאהעג טָאה הףעכלעװ ,ןעזייר םהרבא
 =טנפערַאפ ,העּפשה עסיורג ַא םיא ףיוא
 ?סקלַאפ רעשידויא ,"דויח ןיא רעדיל טכעל
 סגרעּבלעּפע ,"גָאט, ,?"דגיירפש ,"גנוטייצ
 טָאה רע עכלעװ ,"רעטעלּב בוט :םויא
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 ןּבױהעגנָא ןײלַא 1903 םורַא ,רעטעּפש
 :רע ןייז טסַאּפרַאפ 1901 ,ןּבעגוצסױרַא
 ןופ קיזומ ןוא טסקעט ,עיציזָאּפמָאק עטש
 געט ןעוועג ךיוא ,"ןָאפ סנויצ; דיל םעד
 :רָאק רעד ןיא טנעגיריד-רָאּכ סלַא קיט
 ?ױַאפגנַאזעג ַא ןופ ןוא "ןויצ ירעש, לוש
 טלדנַאװרַאפ רעטעּפש ןיא סָאװ ,ןייא
 :סיוא ןכָאנ ,"רימזהח םעד ןיא ןרָאװעג
 המחלמ רעשינַאּפַאי:שיסור רעד ןופ ךָארּב
 ;ױֿפַאםורד ןייק רעטָאפ ןייז וצ קעווַא
 ןיא לײטנָא ןטנעָאנ ַא ןעמונעג ואוו ,עק
 יו ,ןטפירשטײצ עשידיי עקיטרָאד יד
 ,"רענַאקירּפַאא ,"גנוטייצסקלָאפא ,"בכוּכהח

 עשיעּפַארײא ןיא טרידנַאּפסערַאק ךיוא

 1907 ,ןעגנוטייצ עשינַאקירעמַא:ןופצ ןוא
 ןײק ןעמוקעג ןרעטלע יד טימ ןעמַאזוצ

 ןא ןעוועג טייצ עסיוועג ַא .עקירעמַא
 ?ַאט ןעשידייא ןופ רעטעּברַאטימ רעטּפָא

 ןיא ךױא טקילײטַאּב ךיז ןוא "טַאלּבעג

 פרעד ,רעדיל טימ ןטפירשטייצ ערעדנַא

 עשיטסיצילּבוּפ ,ןענָאטעילעפ ,ןעגנולייצ
 ןּבירשעג ןעלקיטרַא עכנַאמ ,ןעלקיטרַא
 :ָאמוה ַא טריטקַאדער ,שילגנע ןיא ךיוא

 ,1908 ,י"נ ,"ץל רעדע טַאלּבנכָאװ שיטסיר

 :ניס ,"עמיטש עשידיא ידע טַאלּבנכָאװ ַא
 :ַאפ ןוא ַאמַארד עשידיא; ,1911 ,טעניס
 :יזומ יד; ,1913 ,י"נ ,ײלַאנרושז ןעילימ

 ,"לַאנױושזרעטַאעט ןוא טלעװ עשילַאק
 ןיאפ ןסעיּפ יד טסַאפרַאפ ,1923 ,ײ"נ
 ןוא ,'ַא 4 ןיא עמַאוד--"םערוטש ןטצעל

 עמַארד עשילַאקיזומ --- "קיזומ ןופ טָאג;
 2צט טּפיוהרעד ןרָאי עטצעל יד ,יַא 3 ןיא

 :יד סלַא טיּבעג ןשילַאקיומ ןפיוא קיט
 :ץּפ:ילדיפ ןוא ןלוש:קיזומ ןופ רָאטקער
 =?ָאק ךס ַא טסַאּפרַאפ ךיוא טָאה ,גָאגַאד
 גנַאזעג ןוא ָאנַאיּפ ,לדיפ רַאפ סעיציזָאּפ
 ?לדיפ רַאפ עדָאטעמ ַא ןּבעגעגסױרַא ןוא
 .שידיי ןיא ןליּפש |
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 ?/טזוו--18:8 עןווװ) פיליפ שנַאמ
 ןופ ןוז סלַא גרעּבמעל ןיא .בעג (0

 .ֹומ רעד דצמ .מ המלש רעלדנעה םעד
 ןופ לקינייארוא ןַא ,בילטָאג ,ּבעג ,רעט
 =ימ ,"הנטקה די

 :ַאּב גנודליּב עלעט
 =1ֿביג ןיא ןעמוק

 ןַאד ןֹוא עיזַאנ
 םעד טקידנעעג
 ?וא רעגרעּבמעל
 ןטימ טעטיסרעווינ
 רוי ר"ד לטיט

 סקַארּפ 1869 טניז
 ןוא:סטכירעג סלַא גרעּבמעל ןיא טריציט
 ןויטקַא ןַא ןעמונעג ,טַאקָאװדַא-סדנַאל
 :טימ ןעװעג ,ןּבעל ןשלהק ןיא לײטנָא

 "לארשי רמוש{ ןיירַאפ םעד ןופ רעדנירג
 ןייארַאפ ןופ רעציזרָאפ 1873 זיב ,9
 ןייז ןופ רָאטקַאדערטּפױה טוט ןזיּב ןוא
 =ןגרעּביא ןייז רַאפ ,ססז 1212610 ןַאגרָא

 טײקיטעט רעכעלטּפַאשלעזעג רענעּבעג

 רעד ןופ סנױּפ סלַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא
 .טגפערַאפ ,עדניימעג:סוטלוק רעגרעּבמעל
 ןגעו שטייר ןיא ןרושָארּב ײר ַא טכעל

 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,םינינע עשלהק עשידיי
 רעשידיי רעד ןופ ןטוטַאטס יד ןסַאּפרַאפ
 ןטערטעגפיוא ,גרעּבמעל ןיא עדניימעג
 הווחאא ,ילארשי רמושח ןיא סעדער טימ

 :לךייא יד ןופ רענייא --,וו"זַאא "הלּכשהו
 ןַא ,עיצילַאג ןיא רעוט:ללּכ עשידי עטס
 .מ זיא ,שטנעמסקלָאפ רענעּבעגעגרעּביא
 רעד ןופ דניירפ רעיירטעג ַא ךיוא ןעוועג
 ,רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל ,ךַארּפש רעשידיי

 121261/ ןייז רַאפ טצעזעגרעּביא סָאה
 ךיז ןוא ?וינעּפמעטס} ןַאמָאר ס--ע"ש

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טקיּביײארַאפ
 טעּברַא ןייז טימ עיגָאלָאליּפ רעשידיי
 ןיא) 106 1861900 - 001015006 )2200

1, 1888, 18.-23, 1889, 1--18, 

 רעד טּפיױהרעד טעמדיוװעג ,(8-1 ,0

 =ַאמַארג רעשידיי רעד ןופ גנושרָאפסיױא
 וצ טפַאשּביל סיורג טימ ןּבירשעג ,קיט
 .יפ ןֹוא ןשיּפָאסָאליפ ןפיט ַא טימ ,שידיי
 רעכַאװש ןייז ּבילוצ םגה ,שוח ןשיגָאלָאל
 לופ קיטסינַאמרעג רעד ןיא טײקטנװַאהַאּב
 רעייז קידנעטש רעּבָא ,עקיטכירמוא טימ
 וָאכָארָאּב .פ טיול ,תורבס עקיניזפרַאש
 טלדנַאהַאּב עכלעוו) קיטַאמַארג ס--מ זיא
 עטסעּכ יד, (שידיי עשיצילַאג סָאד רַאנ
 =עג ןּבירשעג ןענייז סָאװ ,עלַא יד ןופ
 זיאס :(1913) גָאט ןקיטנייה זי ןרָאװ
 יא גנוניישרע עקיטכיוו םוש ןייק ָאטינ
 ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ יוּב םענ
 ןּבָאה טינ לָאז ,מ סָאװ ,ןעגנַאלק עריא

 ןיז ּבילוצ "טױעלקַאּב ןוא טקרעמַאּב
 רעדייל טעּברַא יד זיא טוט ןקיטייצירפ

 ללכּב זיא ןוא טקידנערַאפ טינ ןּבילּבעג
 טייהנעטלעז רעד ּבילוצ טנַאקַאּב קינײװ

 :עגרעּביא ןענייז םיא ךָאנ .1214614 ןופ

 ײב) ןטּפירקסונַאמ ענעדיישרַאפ ןּבילּב

 יייק רעּבָא ,(גרעּבמעל ןיא רעטכָאט ןייז

 ללכּב טָאה רע .בתֹּכ ןשידיי ןיא טינ ףענ
 ןוא ,תויתוא עשידיי ןיא ןּבירשעג טינ
 ןיז טױל םיא וצ טָאה ע"ש וליפא
 רעדמערפ טימ שידיי ןבירשעג שטנואוו
 .טפירש

 ;ןורּכז רפס ;1 ,"ריּכזמה ףסאק ,אּפּפיל .ד ,ח

 .ּפיּפיסקלָאפ רעשידויי ם--ע"ש ןיא ,ןַאמלוש .א

 :1890 ,12720111 ןיא גָאלָארקענ :!| ."קעטָאיל

 .יפ ןשיוי א ןופ קײטָאילביב יד, ,וָאכָארָאכ ּב

 .'ןעלּפַאטש, ,ך"רגײװ .מ 118 .מינ ,"גָאלָאל

 ,א ר"ר ןופ ןעגנוליטטימ עטַאװירש 112 -- 11

 .ןָארדאװש

 --1880 םורַא) קחצי-יול (שַאמ) סָאמ
 :מַאי ,ץערַאילַא ןיא .ּבעג (

 :נָא ַא ןיא ,עילָאדָאּפ ,טקירטסיד רעלָאּפ
 טנרעלעג רָאי 11 זיּב .החּפשמ רענעעזעג
 ,סעדָא ןייק ןעמוקעג ןַאד ,דמלמ ַא ייּב
 :ימָאקַא ןעװעג זיא רעטָאפ ןייז ואוו
 עטַאוװירּפ יב טנרעלעג ןוא ,רענָאיס
 :עג טָאה העּפשה עסיורג ַא .סרערעל
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 ןיא .רעּפעט .ק רבח ןייז םיא ףיוא טַאה
 ַא ,צ"ּפ ַא ,טסינויצ ַא ןעוועג טנגוי רעד
 טריטסערַא 1902 ,וו"זַאא ס"ס ַא ,טסידנוב
 .רעפעט .ק טימ ןעמַאװצ .קסניּפ ןיא
 + =עגסיוא רעטעּפש
 ןיק טרעדנַאװ

 2/ג ,עניטנעגרַא
 :לּבעמ ַא ןטלַאה
 -עװוַא ןיא טפעשעג
 עג ,ַאדענַאשז
 לײטנָא ןַא ןעמ
 רעשידיי רעד ןיא
 :עוּב ןופ עסערּפ
 -נֹואק טַאלּבנכָאװ סָאד יו ,סעריײא:סָאנ
 .ד ןופ 1913 ןבעגעגסױרַא ,"טרָאװ רעז
 :טַאנָאמ יד ,דלַאװ .ּפ ןופ ר"א ןַאגָאק
 עלַאיצָאס ןוא רוטַארעטיל רַאפ טפירש
 ןּבעגעגסױרַא ,"דרַאגנַאװַא רעד; ןגָארּפ

 רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ 5

 . דלַאװ .ּפ ןופ ר"א ךיוא ײדרַאגנַאװַא עּפורג

 רעטעּברַאטימטּפיוה יד ןופ םענייא רעטעּפש)

 רעדל ,(ץֹּכ ,פ ןופ ר"א "עסערּפ רעדז ןופ

 .ש ,ןילטייצ .וװ ןופ ר"א 15--1914 "גָאט
 טָאה 1915 .יולה ,ש ןַאיּבַאפ ,יקציװָאכַאיל
 :רעּביא רַאילָאטס ,מ טימ ןעמַאזוצ רע
 יז ןוא "גנוטייצ עשידיא יד? ןעמונעג

 ןפלָאהעגטימ ליפ ,1922 זיּב טריטקַאדעח

 ,גנוטייצ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא
 ןשידיי ןקידגריפ ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ יז
 יד ןעלצרָאװּוצסױא טּבערטשעג ,,ןַאגרָא
 :עמ עכעלטפַאשלעזעגיטנַא עקירעהַאזיּב
 רעשיניטנעגרַא-שידי רעד ןופ ןדָאט
 ,ךַארּפש עשיריי יד טריוויטלוק ,עסערּפ
 :יִלֹּבֹוּפ ץוחַא ,רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל
 ןעלקיטרַא עשיטסילַאנרושז ןוא עשיטסיצ
 "גנוטייצ רעשידיא רעדח ןיא .מ טָאה
 ליֵּב ןוא ןעגנולייצרעד ןּבירשעג ךיוא
 בייֵטַאַּב ךיז 1921 .אנבש פ"א ךיוא ,רעד
 סעריײא:סָאנעוּב ןופ טַאגעלעד סלַא טקיל
 רָאפנעמַאזוצ:עיצַארגימע ןשידיי םעד ןיא

 26 / םױבטסַאמ -- (שאמ) סָאמ

 ,עשרַאװ טכוזַאּב ךיוא ןַאד ןוא גָארּפ ןיא
 טָאה עניטנעגרַא ןייק ןעמוקקירוצ ןכָאנ
 עכלעוו ,גנוטייצ יד ןזָאלרַאפ טזומעג רע
 ףסוי ןופ טריטקַאדער ןַאד טניז טרעוו
 :ײטַאּב ךיוא ךיז טָאה רע ,ןָאסלעדנעמ
 ןעגערּב יד ףיואז ּב"מז םעד ןיא טקיל
 עזָארּפ ןיא רעדיל) 1921 "ַאטַאלּפ ןופ
 ןיא ,("ןעטנעמָאמח עירעס ַא ןופפ ט"א
 ,1921 "ַאניטנעגרַאװ לַאנרושז?שדוח סעד
 רעטַאעט ןעשידיא ןופ סערגער רעד }

 רעשידיא רעדח ןיא ,(?ַאניטנעגרַא ןיא
 יקסנַאשלָא ,ּב ןופ ר"א "ךָאװסלעדנַאה
 ?טנפערַאפ .ַא'צ 1925 רעטכעש .ּב ןוא
 ןוא א"קי ידי ןעלקיטרַא עירעס ַא טכעל
 ,עיצַאזינָאלָאק עשידיי עיירפ יד

 יסיואיײליּבוי רעקירעינעצ ףעד ןיא ,סָאמ .ל

 ז"ז ,1924 ,"גנוטייצ רעשידיא רעד ןופ ענאג
5..-.29, 

 --1892) לאוי םױּבמסַאמ
 רעצעלדעש ,שטירזעמ ןיא ,ּבעג (

 ?לעװטנייה רעשיטַאּבעלַאּב ַא ןיא ,טנגעג
 ךיוא יו ,רעטָאפ ןייז ,עילימַאּפ רעקיט
 | טָאה ,עדייז רעד
 :זָאלג ַא טַאהעג
 =יצ ַא ןוא עטוה
 טרָאד ןוא ,עינלעג
 ?רַאפ .מ טָאה
 *דגיק ןייז טכַארּב
 טנרעלעג .טייה
 .ּבלַאהייּב רדח ןיא
 עטרעלקעגפיוא

 .ַא ןזיװעגסױרַא ףיוא זייווגנוי ןופ ,םידמלמ
 =ורי ַא--ןּביירש ןוא ןליּפש ,ןלָאמ וצ גנוגיינ
 וצ ,רעטומ רעטּבַאגַאּב רעייז ןייז ןופ הש
 ַא רַאפ ןרָאװעג ןּבעגעגקעװַא רָאי 5
 רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג ,רעילַאמ
 1905 ןופ גנוגעװַאּב רערענָאיצולָאװער
 טרעדלישעג רעטעּפש טָאה רע עכלעוו)

 ,יןעּבעל ןעטיור ןופפ ןַאמָאר ןייז ןיא
 רוטַארעטיל רעד ןיא טריטויּבעד טָאה }
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 ,"סטחוש םעד עקלאימחריז עציקס ַא טימ
 ,יקצולירּפ חנ ןופ ר"א 1906 "געווק ןיא
 ןוא ןעגנולייצרעד טכעלטנפערַאפ ןַאד
 ןוא ןעגנוטייצ ענעדיײשרַאפ ןיא ןציקס
 ,"טנעמָאמק ,"ןעּבעל רעזנואק יװ ,ּב"מז
 יא ר"ד ,"ןעקנופ ענעדלָאגש סיקצולירּפ
 1912 .ַא"א "דנעגוי רעשידויא סינודקומ
 ?יקס/ גנולמַאז עטשרע ןייז סױרַא זיא
 יַאילּביביטלעװח ג"פ) "רעדליּב ןוא ןעצ
 טָאה סָאװ ,(75 ז"ז ,עשרַאװ ,"קצט
 ?ורג רעד ןשיװצ טרָא ןַא ןּבעגעג ן--מ
 ןופ רעלעטשטפירש עשידיי עגנוי עּפ
 :ידיי יד וצ ךוּפיהל ןבָאה עכלעוו ,ןלױּפ
 ?עגנײרַא עטיל ןופ רעלעטשטפירש עש
 יד רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טריפ
 :לֹופ ,עשירפ ,עטנוזעג ןופ ןטלַאטשעג
 רענעי וצ ,ןשטנעמסקלַאּפ עקיטולּב
 םעד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג .מ זיא טײצ
 ןיא רעלעטשטפירש עגנוי זיירק ןגנע
 טריפורג ןיז טָאה רעכלעו ,עשיַאװ
 ךיוא ךיז טָאה רע) ןענַאמשירפ דוד םורַא
 םעד ןופ עּבַאגסױא רעד ןיא טקילײטַאּב
 תעשּב ,(1914 ,"ךוּב?םואעליּבוי.ןַאמשירפז
 ןעגנולייצרעד ןּבירשעג המחלמ רעד
 :רַאפ ןיא ןּבעל:המחלמ ןופ רעדליּב ןוא
 1917 .ןליוּפ ןופ ןעגנוטייצ ענעדייש
 עמעָאּפ עשיטַאמַארד ַא טכעלטנפערַאפ

 "עידָאלעמ ַא ןהָאװ ט"א טְקַא ןייא ןיא
 רעד ואו ,(עשרַאװ ,ןילטיג .א ג"פ)
 רעשילַאּבמיס ַא ןיא טװּורּפ רָאטװַא
 :סיװ ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,םרָאפ
 טכַאנייּבז סעצרּפ ןוא "הנותחח סיקסנַאיּפ
 רעד ןופ ןָאפ ןפיוא ,"קרַאמ ןטלַא ןפיוא
 רעטרעטעמשעצ המחלמ:טלעוו רעד ןרוד

 ןעגנערּבוצסױרַא טייקכעלקריוור עשידיי

 םעד ןופ ןעגנומערטש ןוא ןעעדיאטּפיוה יד
 ,המשנ:סקלָאפ עשידיי יד ,ןּבעל ןשידיי
 ןָא---קידייל ןּבילּבעג גנולצולּפ זיא סָאװ
 ַא ןּבעגעגסױרַא רעטעּפש ,עידָאלעמ ַא

 ביוּבטסַאמ

 שי היפ זרח יי ירמי 2 יא א
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 ידח ג"פ ,ןעליֹוּפ ןופפ ט"א עגַאלפיוא
 ןטימ ;154 ן"ז ,1920 ,עשרַאװ ,"טייצ
 יי ,ש ,גרעּבנעסייו ,מ ,י ןופ לײטנָא
 ,גרעּבגירג .צ ,א ,ָאקמיּב .פ ,יקסנידנַאל
 עשוהי ,ןרעטש לארשי ,קַאז םהרבא
 ואוו ,(ַא'א קָאטשנעניּב ,מ ר"ד ,עלרעּפ
 ט"א ןדויטע עירעס ַא טכעלטנפערַאפ
 ,ץעלדעש) "ךעלטדעטש ןוא טדעטש!
 ,קסַאל ,קעװַאלצַאלװ ,זדַארעיס ,שילַאק
 :טלַא ,קצעיװָאזַאמ = קצָאלּפ ,ץינַאיּבַאּפ
 עטלַא סָאד ,ןיּבמַאג עיינ סָאד ,ןיּבמָאג
 :ירעטקַא-ַאכ ךיוא יו ,(זדָאל עיינ ןוא
 דוד ,ןייטשנעצילג ךענעה ןופ סעקיטס
 ימ ,ןַאמסנעּב .ּב רעקיזומ יד ,ןַאמרעה
 :ער ַא ,סינּפיק .מ ,ווָאיל ָאעל ,רואינש
 .ןעלױּפ ןיא יורפ עשידוי ידח טַארעּפ
 ןיא טכַארּברַאפ טייצ ערעגנעל ַא ןַאד

 ןקיטרָא םעד ןיא טעּברַאעגטימ ,ןָאדנַאל
 ןוא ןקורדנייא יד ,?טייצ ידח טַאלּבגָאט
 ןוא ןּבעל םעד סיוא ןעגנוטכַאּבָאַאּב
 טצונעגסיוא דנַאלגנע ןופ רוטלוק רעד
 ןעלקיטרַא ןוא רעדליב עירעס ַא ןיא

 טּפיוהרעד ,ןטפירשטייצ ענעדיישרַאפ ןיא
 :רירטסוליאק ןיא ךיוא ,?טנעמָאמז ןיא
 ןּבירשעג ךיוא טָאה .ַא"א "ךָאװ רעט
 ןוא סעקיטסירעטקַארַאכ עשירַארעטיל
 :ַארעטילח ,"טלעוו-רעכיּב, ןיא ןעייסע
 טימ ןטערטעגפױא ;"רעטעלּב עשיר
 :רעד ןוא רוטַארעטיל ןגעוו ןטַארעּפער
 קיומ רעשינָאפמיס רעד ןגעװ טפיוה
 ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדיײשרַאפ ןיא
 עלעניגירָא ןַא זיא .מ -- ,ןלױּפ ןופ
 ?ַארעטיל רעשידי רעד ןיא גנוניישרע
 ןיא טרעטנָאלּפעג ןוא קיסעלכַאנ ,רוט
 ?מוא רעקידרעווקרעמ ַא טימ ,םרָאפ רעד
 שממ לָאמלײט םעד ןיא טײקנפלָאהַאּב
 טּפָא ,ליטס ןטיירדרַאפ ןוא ןטזיירגרַאפ
 ןטלדנַאהַאּב םעד ןשרעהַאּב קידנענעק טינ
 םענעגייא ןייז רעּבָא רע טָאה ,ףָאטש |

 .ןשילרעטסיוא ןוא ןלעניגירָא ףיט ַא ,ןָאט עט2) "ןעגנַאלק ס'נעליּפע ט"א ב"מז
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 ןופ דמערפ ,ןקידעּבעל ןוא ןשירפ ַא

 סָאװ ,העּפשה רעשירַארעטיל רעדעי

 ,ןח ןרעדנוזַאּב ַא קרעװ ענייז וצ טיג'ס

 רעוא ןייפ ַא .מ טָאה ,שילַאקיזומ רעייז

 ינַאלק ןופ טלעװ רעלעקנוט רעד רַאפ

 ןוא ,ןּברַאפ ןוא תוחיר ,ןטלַאטשעג ,ןעג

 ןיא ,טײקנפלָאהַאּבמוא רעצנַאג ןייז ןיא

 :שידניק רעוװָיַאנ ןופ שימעג ןדליוװ םעד

 לוּפ טײקנרעדָאמ רעטריניּפַאר ןוא טייק

 ,ןּבעל טמולחעגסיוא רעדָא לַאער ַא טריס

 :גדיישרַאפ ַא ןיא קורדסיוא םוצ טמוק

 ?רעּביא ,תונורכז ןופ קיַאזַאמ רעקיּברַאפ

 ןייײז .סעיזיו ןוא תומולח ,ןעגנוּבעל

 רעשיגָאלַאכיסּפ רעד ,קרעװ טסערג

 ויּורֹּפ ַא זיא ,"תורוד יירדז ןַאמָאר-עילימ

 םעד ןיא תופוקּת עטצעל יד ןרעדליש וצ

 :לֵא רעד ןופ רוד םעד -- ןּבעל ןשידיי

 רעשילידיא רעשילַאכרַאירטַאּפ רעט
 -כָאנ םעד ךרוד ןּברוח ריא ,טייקשידיי

 רעשידיי ןופ רוד ןטייווצ םענעמוקעג

 טיײקטסוּפ ןוא טייקשלַאפ ,טײקנלַאפעג

 טכוז סָאװ ,רוד ןטירד םעיינ םעד ןוא

 ,רוקמ ןשידיײ:טלַא םוצ ןרעקוצמוא ךיז

 ירַאמ ,ןַאמָאר םעד ןופ רוגיפטּפיוה יד
 ,ןַאלּפ סרעסַאפרַאפ םעד טיול זיאק ,ַאט
 :רעּפ עלעודיווידניא ,עקיצנייא ןייק טינ
 ןַא ןופ גנוריציפינָאזרעּפ יד רָאנ ,ןָאז
 ,רעקיטכיר ,רעדָא עעדיא רענײמעגלַא
 סע ןכלעװ ,סעצָארּפ ןשירָאטסיה ַא ןופ
 רעטצעל רעד ןיא טכַאמעגכרוד טָאה
 :געזרעּפ עשידיי עוויטקעלָאק יד הפוקּת

 ,טסײגסגנופַאש רעשידיי רעד ,טייקכעל
 "רוטלוק עשידיי יד ,עיגילער עשיזיי יד

 קרעװ ןטסײנ ןיז ןיא .(רעגינ .ש)

 ?רַאּפ טשרעוצ) "ןעגנורעדנַאװ סעקמוחנח

 :עג .מ טָאה ("טנעמָאמװ ןיא טכעלטנפע

 ,ןַאמָאר ןלענָאיצַאסנעס ַא ןּבעג טוװװורּפ

 רעסיורג רעד ןיא ּפָא ךיז טליּפש סָאװ
 ,ךיז ןּבעלסױא ןשידיי ם ,ד ןופ טלעוו
 ןיא לטעטש ןשידיי םעד ןופ ןּביױהעגנָא

 םייּבטסַאמ

 ,סערייא:סָאנעוּב ןיא רעזייה |
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 =דנַאש יד טימ טזָאלעגסיױא ןוא ןליוּפ
 ךיוא רעּבָא

 ?רַא זיא סָאװ ,ןַאמָאר ןקיזָאד םעד ןיא
 יװ ןטלַאהעגסיױא טינ ױזַא שינָאטקעטיכ
 ןיא ךייר זיא ,ס--מ קרעװ ערעדנַא יד
 :יטסינָאיסערּפסקע ,עטסייױד ,עלעניגירָא
 סרעדנוזַאּב ןוא רענעט ןוא רעדליּב עש
 ןופ גנורעדליש רעד ןיא טנכייצעגסיוא
 =רעדנַאװ םעד ןופ עּביל רעלעדייא רעד
 קרעװ ס--מ ןופ .דלעה:טּפױה םעד גנוי
 רעד ןיאע :סױרַא םרָאפכוּב ןיא ןענייז
 רעקיזָאד רעד ץוחַא טלַאהטנַא ,"דמערפ
 ןיא עמעַאּפ יד גנולייצרעד רעסיורג
 יןערָאי סעלערעּפ ןופ םולח ַאװ עוָארּפ
 רעייני) "תוישעמ-סקלָאפװ עכעלטע ןוא
 ירדז ;(164 ז"ז ,1920 ,עשרַאװ ,ג"פ
 ;511 ז"ז ,עשרַאװ ,"שידייז ג"פ) "תורוד
 ט"א עּבַאגסױא עטרעסעּבעגסיוא עט2

 ,"דרַאּבוַארג סחנּפי ג"פ ,ייקילג סַאטירַאמװ
 ןעטיור ןופי ;(442 ז"ז ,1923 ,עשרַאװ

 ג"פ) 'ט 2 ןיא ןַאמָאר ַא -- "ןעּבעל

 ג(1433172 ז"ז ,1921 ,עשרַאװ ,"טייצ יד;

 6 .א ג"פ) "ןעגנורעדנַאװ סעקמוחנז

 ףיואש ;(243 ז"ז ,1925 ,עשרַאװ ,ָאריּפש

 +רַאו) גנולייצרעד -- "געוו ןדמערפ ַא
 ,אזָאשזּב ג"פ ;101 ז"ז ,1925 ,עש
 ןַאמָאר -- "םיצולחח ;(164 ז"ז ,5
 ,רעטסעווש ןייז -- ,(1926 ,ג"פ .זרעד)
 1892 .בעג ,םיוּבטסַאמ עבש:תּב

 ןיא 1912 טניז טניואו ,שטירזעמ ןיא

 =רַאפ ןיא רעדיל טקורדעג טָאה ,ןָאדנָאל

 טּפיױהרעד ,ןטפירשטייצ עשידיי ענעדייש
 =רושז-שדוח םעד ןיא ַא"צ ,רענָאדנָאל

 ב"מז ,1915 "ןעלהַארטש:דנעגויק לַאנ
 "טײצ רעדח ,1916 יןעּבעל עיינ סָאד;
 רעדיל עריא ןופ גנולמַאז ַא ,וװ"זַאא
 ףךרודפ ט"א םרָאפכוּב ןיא סױרַא זיא
 ,"דרַאּבוַארג .ּפפ ג"פ) ןקלָאװ ןוא ןוז

 - ,(36 ז"ז ,1923 ,עשרַאװ |

 ;"טסייג רעגנוי רעד, ּב"מז ןיא ,יקצולירּפ הנ

 ד"ז ,1912 ,'טפַאשנעסיװ ןוא ןעּבעל, ןיִא ,.א
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 ןיא ,"רענָאיזיװ ַא, ,דליװנַאװ ,מ ;,6

 ,רוּפצ .ּב ,י ר"ד ;} ,1913 ,"לַאנרושז רעזניא

 .ײרװ ,מ ,י 1917 ,"טַאלּבעגַאט רעװעשיַאװ, ןיא

 ;1921 ,"טניהק ןיא ,"גנוקעלּפטנע יד, ,גרעּבנעס
 ,255 ,1921 ,"טניהג ןיא ,שטיװָאּבוקאי ,ל .א

 .ַאניגירָא ןיפ שימעג א, ,רעגינ .ש 1200 1
 ,1921 ,"טפנוקוצ,; ןיא ,"טיײקדליװ ןוא טעטיל

 ,1922 ,"טלעװרעכיּב ןיא טקורדעגרעּביא) 31
 ,"טנײה) ןיא ,ןטמײנ .מ .* 214(1--- 261 ז"ז

 ."רעטעלּב עשירַארעטיל  ןיא ,עלרעפ ,י } 4

41 | 

 ןוויס 'ג) שריה-יבצ יקסנַאילסַאמ
 ,קצולס ןיא .ּבעג (| | ---+6
 רעשיטַאּבעלַאּב ַא ןיא ,.ּבוג רעקסנימ
 עלענַאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב ,עילימַאפ
 טָאה ,גנויצרעד
 דיק ןיוש רע
 ןזיװעגסױרַא זייוו
 ,ןטייקיעפ ענייז

 עג רָאי 7 וצ
 ףיױא ךנּת טנעק

 10 וצ ,קיניײװסיױא
 ןיז טגעלפ רָאי
 ַא ןיא ןליהנייא
 2רדח ענײז רַאפ ןטלַאו ןוא ךעטשיט

 ,שדקמה תיּב ןּברוח ןפיוא השרד ַא םירבח
 זיּב טרירעג ךעלגניי יד טָאה סָאװ
 :רעל ןרָאפעגקעװַא רָאי 12 וצ .ןרערט
 רָאי 2 ןיא ,הבישי רערימ רעד ןיא ןענ
 ,רעטָאפ ןופ םותי ַא ןּבילּבעג םורַא
 ןייז ייּב ןענרעל שטירַאּפ ןייק קעװַא
 ,ןָאספלָאװ לכימ:לאיחי יר ד"באה ריע-ןּב
 עג הנותח ירפ ."םיה תפש? ןופ רּבחמ
 ,ןילרַאק:קסניּפ ןיא טצעזַאּב ךיז ,טָאה
 2ירּפ ,שִיערּבעה ןופ רערעל ןעוועג ואוו
 14 םורַא ,סהרות-דומלּת ןיא ןוא טַאװ
 ;1ײרַא 1881 ןופ ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ ,רָאי
 ,גנוגעװַאּב-ןויצ-תּבח רעד ןיא ןגיוצעג
 ןיא ריא רַאּפ ןריטיגַא וצ ןּביױהעגנָא
 קידנזײװסױרַא ,םישרדמיּתּב ןוא ןלוש
 ךיז 1887 ,טנעלַאט ןשירָאטַארָא ןסיורג ַא
 :עטַאק ןיא עילימַאּפ ןייז טימ טצעזַאּב

 11 .ּב ןָאקיסקעל
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 יה עכייר ןיא רערעל סלַא וװַאלסָאניר

 :עג ליפ רעײז טרָאד ךיוא ןוא ,רעז

 ?םוי ,תּבש תושרד ענייז טימ טקריוו
 .י"א בושי ןרַאפ טייציאגה ןוא בוט
 ואו ,סעדָא ןייק ןעמוקעג 1891 םורַא
 טימ רערערַאפ ןוא רעגנעהנָא ענייז
 ר"ד ,םעה:דחא ,םולּבנעיליל ּביײלהשמ
 וצ ןגיױאווַאּב םיא ןּבָאה שארּב רעקסניפ
 *עּפָארּפ ַא ןרעװ ןוא יירערעל יד ןזָאל
 רע טיּבעג ןכלעוו ףיוא ,ףיטמ רעלענָאיס
 סלַא ,חוּכ ןסיורג ַאזַא ןזיװעגסױרַא טָאה
 גוודיגמ רעשידָאמטלַא רעד ןופ גנַאגרעּביא
 =בבוח ןוא רעשיליּכשמ רענרעדַָאמ וצ

 ?ונעגרעטנוא רע טָאה ןַאד ,רעשינויצ
 =טור-םורד רעּביא רוט:רענדער ַא ןעמ
 פַאּפָארּפ ,דנַאלרוק ,טעמַאז ,עטיל ,דנַאל
 ןשידיי ןוא ןויצ:תּבה רַאפ קיזנרידנַאג
 =ײֵגֲאֹּב קידנפורסױרַא ןוא םזילַאנָאיצַאנ
 ןשיסקָאדָאטרָא םעד ייּב ייס גנורעטס
 -ניא רעטרילימיסַא רעד ייּב ייס ,םלוע
 ןופ ןעגנורעטש יד ּבילוצ ,ץנעגילעט
 טוָאלרַאפ 1895 רע טָאה ײצילַאּפ רעד
 ?סגיניק ,למעמ קידנכוזַאּב ןֹוא דנַאלסור
 ,סדיל ,רעטסעשטנַאמ ,ןָאדנַאל ,גרעּב
 =עמַא ןייק ןעמוקעג ,זירַאּפ ,ןּפרעװטנַא
 רָאי ריפ עטשרע יד זיא רע ואוו ,עקיר
 סלַא ןטַאטש יד רעּביא ןרָאפעגמורַא
 ףיוא טצעזַאּב ךיז ןַאד ןוא רענדער
 רע זיא 1898 טניז .י"נ ןיא קידנעטש
 ןיא ףיטמ סלַא ןרָאװעג טלעטשעגנָא
 ךשמ ןיא ןוא "סנעיילע לענָאש ייקוידעח
 טרָאד ןטלַאהעג ןרָאי רעגנילדנעצ ןופ
 ןּבָאה סָאװ ,תושרד טכַאנוצ-גָאטיײרּפ עלַא
 ןטסרעלוּפָאּפ םעד רַאפ טכַאמעג םיא
 ןיא ?ימואל ףיטמ, ןשיערּצעה ןוא ןשידיי
 =עט עשיטסילַאנרושז ןייז -- .עקירעמַא
 ןיא 1881 ןּבױהעגנָא .מ טָאה טייקיט
 ןיא ךיוא ,"רוא רוקּבהח סרעּבָאלטָאג
 טָאה 1902 ןיא ."הריפצהז ןוא "ץילמה;
 ר"ד דניירפ ןייז ןופ ףליה רעד טימ רע

)11( 
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 *יפ רעד טימ ךיֹוא ןוא ןייטשיולּב דֹוד

 :ַאי יד ןופ גנוציטשרעטנוא רעלעיצנַאנ
 ?דירפ ,לַאשרַאמ יאול יװ ,רעריפ עשידוה
 ?נירגעג ,רעגרעּבצלוז סורייס ,ןייטש ךיר
 םעד ,םערייא ןייז טימ ןעמַאזוצ טעד
 גרעּברוט סחנּפ רעלעטשטפירש ןשיערּבעה
 ןיא גנוטייצ עכעלגעט עסיורג ַא ,ןהּכה
 ,"טלעוו עשידיא יד; שילגנע ןוא שידיי
 ;עּב יד רעטעּברַאטימ סלַא קידנדַאלנײא
 יוּב ,מ טימ ןטפערק עשירַארעטיל עטס
 ?גנע םעד ןיא ;רָאטקַאדער סלַא ןיקסנַאק
 *ַאֹּב רעד טעּברַאעג ןּבָאה לייט ןשיל
 רעטנרעלעג רעשילגנע:שידיי רעטסואוו
 ,רָאטקַאדער סלַא סּבָאקיישזד ףעזָאשוד
 עשידיא ידח .לירּב .י ןוא זַאה עד בקעי
 יניַצײלַאנָאיצַאנ ַא ןעוועג זיא "טלעוו
 רַאפ טרָא ןסיורג ַא טימ ,גנוטייצ עשיטס
 :יצנירּפ יד בילוצ רעּבָא ,רוטַארעטיל
 םידוהַאי יד טימ תועד:יקולח עלעיּפ
 םֹורַא רָאי ןּבלַאהטירד ןיא ךיז יז טָאה
 ס--מ קידנעגנערּברעטנוא ,,טלעטשעגּפָא
 לסיּב שּביה ַא ןוא ןרַאלַאד רעטנזיוט
 ?רושז רעוויסנעטניא רעד ץוחַא .טנוזעג
 גנוטייצ רעד ןיא טייקיטעט רעשיטסילַאנ
 נא ןיא ךיא טקילײטַאּב ךיז ,מ טָאה
 :רעד ,עקירעמַא ןיא ןעגנוטייצ ערעד

 רע ואוו ,"לַאנרושז ןעגרָאמ? ןיא טּפיױה
 ?ץרא ןיא עזייר ןייז ןּביױשַאּב ךיוא טָאה
 :עגסױרַא םרָאּפכוּב ןיא ,1921 לארשי
 גנישילּבָאּפ ורּביהװ ג"פ) "תושרדח :ןּבעג
 תונורכזח ;(.ב 3 ןיא ,1909 ,"נ ,"ָאק
 רהָאי גיצרעפ / רענדערד-סקלָאפ ַא ןיפ
 ג"פ) ".מ .ה .צ ןופ ןעפמעק ןוא ןעּבעל
 טשרעוצ ;371 ז"ז ,1924 ,י"נ ,"לבּבורזח
 ןיא ןוא "ירבעה? ןיא טכעלטנפעראפ
 יַאּב ַא ןּבָאה סָאװ ,("לַאנרושז ןגרָאמח

 עטכישעג רעד רַאפ סערעטניא ןרעדנוז
 עג רעשיטַאּבעלַאּב רעשידיי רעד ןופ

 ;ןרָאא רעק80 יד טגיז טײקכעלטּפַאשלעז

 ."לארשיו חשמז רושָארּב ַא שִיעדּבעה ןיא

 לארשי ימכח !ּב 'ה ,וייפוסו וינּבר רוד

 ,ירבע םוּבלא ;ן2 ,=0 ןׁש1|| ,/16 ןאקירמאּב

 ס--מ וצ רעבנגסיױײַא יד ןופ טרָאװרָאפ ןי"נ

 ;1924 5/} ןופ "גָאט, ןיא ,רעגינ .ש ;"תושרד,
 ,1926 יַאמ ,ײליּבוי ןקירעי70 ןײז וצ ןעלקיטרַא

 ףמוי-בקעי רענַאמָאר שטיװָאקסָאמ
 ,יטשעיָאלּפ ןיא ןּבעגעגסױרַא "מיי ּפ"א--
 רעדָא רּתסאֹח קיטשרעטַאעט ַא ,עינעמור
 קרַאטש ַא ןיא ,"ןעטסינויצ ןוא ןעטסילימיסַא
 םעד ןיא ןוא ליטס ןטשירעמשטיידרַאפ

 ,ץיוורוה ,ּפָארּפ ןוא רענײטַאל ןופ חסונ

 זיי -- 1852) יתּבש שטיוועקצַאמ
 ,לַעטרַאּב ףרָאד ןיא .ּבעג (1923 ןוושח
 סלַא ,טנגעג רענליוו ,ןַארָא ןופ ם"לק 0
 רערעדנַא ןַא טיול) קינבושי ַא ןופ ןוז
 ַא ןופ ןוז סלַא קָאשישייא ןיא -- העידי
 סהלעמ 'ר ןיא טנרעלעג .(רעמשטערק

 ,קסנימ ןיא ךָאנרעד ,ענליוו ןיא הבישי
 רעד ןיא רערעהוצ רעיירפ ַא ןעוועג
 :ןקַאּב רעטעּפש ,לוש:רעניּבַאר רענליוו
 ,רָאזיװָארּפ:ספליהעג ַא ןופ םָאלּפיד ַא ןעמ

 ןַארָא ,ןידַאר ,קָאשישייא ןיא טּבעלעג

 =ומ ןעוועג ,"רעּביירשז ןוא רערעל סלַא

 ,דומע םייּב ןענװַאד טג:לפ ןוא שילַאקיז

 טייצ ןופ ,דיגמ סלַא ךיוא ןטערטעגפיוא

 יד ואוו ,ענליוו ןיא טכַארּברַאפ טייצ ֹוצ

 ןטלַאהעגפיױא ךיז םישדח רָאּפ עטצעל
 ,שדקה ןיא ןּברָאטשעג ןוא םינקז:בשומ ןיא

 ט"א שיערּבעה ןיא לרפס םעד ץוחַא

 :סעלַאּפ ןופ עיפַארגָאעג ַא--"ןויצ ילובג4

 ךיוא רע טָאה ,עטרַאקדנַאל ַא טימ עניט

 ?ערג ןוא ערענעלק עקינייא טסַאפרַאפ

 יװ ,שידיי ןיא ךעלכיּב .השעמ ערעס

 ,(1893 ענליו) "םיכודיש עכיילג ייווצ?

 עקּבמָאּבװ ,(1894) "םותי רעד קיצרעּבח

 ךיוא ;(1895) ןַאמָאר -- "רעפייפ רעד

 ,ענליוו) שידיי ןיא -- הוצמ רֹּבל השרדח

,)1914 | 
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 ?סהָאּב ןופ -- השמ יקסווָאכַארַאמ
 טכעלטנפערַאפ טָאה ,ּבוג רעוועיק ,וועל
 עשינחדּב ענייז ןיפ ןעגנולמַאז עקינייא
 רעדח :יװ ,רעדיל עכעלמיטסקלָאפ ןוא
 "רעדעיל ענייש עשידוי ,םותי רעטנילע
 ;32 ז"ז ,1872 ,ןָאסנילעּב .א .מ קורד)}
 רעדָא ,רעדיל עקידיבוט-םוי + ;(רעדיל 9
 עקיד'בוט?םוי טימ רעדיל עקידעכָאװ
 =רעפ ןיא עקיטירק עשעריטַאס ַא ,םינוגנ
 1886 ,עשרַאװ) "ןיּבעל םעד ןָאפ ןיז
 טכַארּבעג טרעוו גנולמַאז רעקיזָאד רעד ןופ
 "ונרּבײ דיל ךעלמיטסקלָאפ קיצרַאה ןייז
 זיא רע .{ "עיגָאלָאטנַאק סניסַאּב ,מ ןיא:
 ?יטַאס םעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד ךיוא
 "טייצ רעגיטנייה ןופ הדגהח לכיּב ןשיר
 .(1885 ,עשרַאװ)

 ,רעסערפרעכיּב ןָאמָאלַאס

 ,} ,"קעטָאילּביּביסקלָאפ רעשי

 16/א1) ףסוי (=רזעילא) םעשָאגרַאמ
 גרעּבמעל ןיא ,ּבעג ( ---1866
 לָאז עכלעוו ,עילימַאפ רעקידסחוימ ַא ןיא
 טנרעלעג ,דרפס ישרוגמ יד ןופ ןעמַאטש
 *סוּפ ןוא רומלּתי
 2ַאּב םייּב םיק
 :רעּבמעל ןטסואוו
 וא 'ר ןייד רעג
 טַאלַאס באזיירי

 ענרָאט ןיא ןוא
 'ר ןייד םייב
 ,גרעּבדלָאג ילּתפנ
 | תיּבװ ןופ רּבחמ
 הנותח רעד ךָאנ ,ןיטיג תכסמ ףיוא ײיול-
 סלַא טּפַאשטריװדנַאל טימ ןעמונרַאּפ ךיז
 ?1ָאוועגסיױא 1898 ,רעטכעּפסטוג רעסיורג:
 םורַא רָאי 2 ןיא ,עקירעמַא ןייק סרעד:

 רעדיוװ 1903 ,עיצילַאג ןייק ןרָאפעגקירוצ

 ןרָאי עטשרע יד ,עקירעמַא ןייק קעװַא
 ןופ רעדנזיר סלַא טקיטפעשַאּב ןעוועג

 3 ןופ ךשמ ןיא רעטעּפש ,ןעגנוטייצ עשידיי
 וװָא ָארויּבק םעד טימ ןדנוּברַאפ ןעוועג רָאי

 יידוי} ס--ע"ש ןיא

 6 סעשָאגיַאמ =- יקסװָאכַארַאמ

 רעד ייּב ןפלָאהעגטימ ליפ ,ןָאשייקוידע
 ,)טשט150 ססזמזוטת21 16015161 ןופ עּבַאגסיױא

 הליהק רע+"'נ רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא
 "גָאט םעד, ןופ גנודגירג רעד טניז ,6
 ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעװעג
 רעּבירַא ןעוו ,1919 ףוס זיּב גנוטייצ רעד
 ןייטשנרעּב ןַאמרעה ןופ טלָאמעד סעד וצ
 טָאה סָאװ ,"טנייהא טַאלּבגָאט ןטעדנירגעג
 =עּפש ,ןכָאװ 7 זיולּב טריטסיסקע רעּבָא
 יינויצילעוּפ רעד ןיא טעּברַאעגטימ רעט

 1921 רעּבמעװָאנ טניז ןוא "טייצ רעשיטס
 ןעגרָאמ; ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש
 ןיא) ןעלקיטרַא ענייז בור סָאד ,ײלַאנרושז
 רעשידיי ןופ ןענייז (רעטרעדנוה עליפ יד
 סע סָאװ ֹוצ ,עיפַארגָאנטע ןוא עטכישעג
 ;ביּב עכייר ןייז ץינ וצ ךיוא טיא טמוק
 ןוא םירפס טנזיױט עכעלטע ןופ קעטָאיל
 ,לארשי תמכח ןופ טּפיוהרעד ,,רעכיּב
 טלמַאזעג טינ םויח:דע ייז ןענייז רעדייל
 ןענייז ייז ןשיװצ םגה ,םרָאפכוּב ןיא
 עסיורג יד יװ ,קרעװ עצנַאג ןַאהרַאפ
 פא עשיפַארגָאנטע ? שירָאטסיה עירעס
 "רעדנעל עטייוו ןיא ןרייש ןעגנולדנַאה
 ?טנפערַאפ) "םיטבשה תרשעק יד ןוא
 =עג פ"א ,("לַאנרושז ןעגרַאמ, ןיא טכעל

 =ידיי רענַאקירעמַא יד ןיא ךיוא ןבירש
 1920 טקורדעג ,ןעגנוטייצ:ץניװָארּפ עש
 ?ערג ַא ןופ ּבײהנָא םעד "טפנוקוצז ןיא
 יא םינופ עטכישעג ידע טעּברַא רערעס
 י ןופ גנודנירג רעד טגיז ."םרח ןעשיד
 ?קעס -- 1915 "ןייארַאפ:רעּבײרש=ץרּפ ,ל
 .קעס ךיוא ןעװעג ,ןייארַאפ ןופ רַאטער
 וצ דנַאפ:רעּבײרש םעד ןופ רַאטער
 ?טסניק ןוא רעלעטשטפירש עשידיי ןפלעה
 =גַאג יד ךרוד ,םי ןטייז עדייּב ןופ רעל

 -קע טָאה דנָאפ רעד סָאװ ,רָאי 3 עצ
 ,טריטסיס

 --1887) לאומש םעשַאגרַאמ
 ,עיצילַאג ,ווָאפעזוי ןיא ,בעג (

 יב ףס7 ןופ ןיו 5 "ד ןופ ףעטסטלע
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 ןוא רדח ןיא ןעמוקַאּב גנויצרעד עשידיי
 :ַאנמיג רענרָאט ןיא--ענײמעגלַא ,הבישי
 1910 ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג 1905 .עיז
 ?עס ןשיגָאלָאעט ןשידי םעד טקידנעעג

 לטיט ןטימ רַאנימ

 1911 ןוא רעניּבַאר
 .וא.ַאיּבמולַאקםעד
 ןיא טעטיסרעווינ
 ר"ד לטיט ןטימ יינ
 רַאפ) עיפָאסָאליפ
 :נסיוו עלַאיצָאס
 טרידוטש ,(ןטפַאש
 קיגַאגַאדעּפ ךיוא
 :יטסילַאברושז .שודעלַאק:רערעל םעד ןיא
 רָאטקַאדער סלַא ןּביױהעגנָא טייקיטעט עש
 י"נ ,"עמיטש עיינ יד? טַאלּבנכָאװ םעד ןופ
 ?געכָאװ רעקרָאײוינ,ןיא טעּברַאעגטימ ,6
 ךיוא ,"גָאט; ןיא רעטעּפש ,(08--1:05)"טַאלּב
 ,ןטפירשטייצ עשידיי:שילגנע ןוא"ןרוּתה;ןיא
 2עּפ ,עשירָאטסיה ,עשיטסיצילּבוּפ ןּבירשעג
 ןעועג 17--1910 .ןעלקיטױַא עשיגָאגַאד
 סלַא הליהק רעשידיי רעד טימ ןדנוּברַאפ
 ןרעל רַאפ גנולײטּפָא רעד ןופ רעטייל
 2סישידיי?טינ) רעשידיי רעד ןופ רעכיּב
 סלַא ןַאד ,י"נ ןיא םעטסיס:לוש (רעשיט
 טעטימָאקח םעד ןופ רָאטקעריד:סגנודליּב
 2ײטּפָא ןַא--"ןטַאדלָאס עשידיי ןפלעה וצ
 --םוירעטסינימסגירק רענַאקירעמַא ןופ גנול
 ןופ סעגַאלפױא עלעיצעּפס טקורדעג
 :לָאס עשידיי יד רַאפ רעכיּב עשידיי
 רעקיטסייג רעייז רַאפ טגרָאזעג ,ןטַאד
 ?ערּפ 19--1917 .לג"דא גנוטלַאהרעטנוא
 5ַאנ יד ןופ דנַאּברַגאפ,- םעד ןופ טנעדיז
 =עמַא ןיא ןדיי רעניװָ;קוּב ןוא רענַאיציל
 עּפָארייא:חרזמ טכוזַאּב 20 -- 1919 ,"עק
 :רָאפ ןוא "גָאט, ןופ טנעדנָאּפסערַאק סלַא
 ַא רעטעּפש ,"שידיאז ג"פ ןופ רעייטש
 ןופ רָאטקעריד ןעװעג טייצ עסיוועג

 רעדיוו סנטצעל .עדַאנַאק ןיא דוסיה:ןרק
 ןוא "גָאט? ןופ רעטעּברַאטימ - י"נ ןיא

 328 . ןרעטשנעגרָאמ --- סעשָאגרַאמ

 טיג ךָאנ ןייז ,רָאטקַאדער 1926 31/| טניז
 רעד רעּביא טעּברַא עטכעלטנפערַאּפ
 ןופ דנַאלשטייד ןיא גנויצרעד רעֶשידיי
 זיא ה"רי ןט19 ןטימ ןיּב ןט17 ןטימ
 ןופ קרעװ םעד ןיא ןרָאװעג טצינעגסיוא
 200108 (00ת06ק- ןַארָאמַאג לאונמע
 ,ט 2 ןיא) 05 !מ |סש150 2000200ת

 עכלעוו ןּופ ,186 ןוא 237 ז"ז ,1924 י'נ
 =גיא ןטיורג ַא טָאה לייט רעטייווצ רעד
 רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ סערעט
 ,(עקירעמַא ןיא גנויצרעד רעשידיי

 (1890--1820) בקעי ןרעטשנעגרָאמ
 טּבעלעג טָאה .ַאקשטַאק .י ןופ ס"ּפ
 ,דמלמ ַא ןעוועג זיא רע ואוו ,זדָאל ןיא
 2עק טנרעלעג טָאה סָאװ ,"רעּביירשז ַא
 ,ןּביירש ןוא ירבע ךעלדיימטסניד ןוא סניכ
 לקעי גיא טנַאקַאּב ךיוא ןעוועג רַאפרעד
 טימ ךיא ןעמונרַאפ ךיז ,רערעל
 רע .ןחדּב סלַא ןטערטעגפיוא ,תונכדש
 +השעמ ייר עצנַאג ַא טכעלטנפערַאפ טָאה
 .,עטצעזעגרעּביא ןוא עלעניגירָא ,ךעלכיּב
 -רעד ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא ןענייז סָאװ
 רעלדנעהכוּב רעװעשרַאװ ךרוד טּפױה
 יד ,ַא"א ןרעטשנעגרָאמ .ל ,קנומ ,ג י
 ןעװעג ןענייז ךעלכיּב-השעמ עקיזָאד
 ןסױרגַא ןּבָאה ןגעלפ ,רעלוּפָאּפ רעיײז
 טסָאקעג ןּבָאה יײז זַא טרפּב ,גנַאגּפָא
 .לביּב ַא ,ּפָאק 5 ןיּב 3 ןופ ,גיליּב רעײז
 ?רעד טָאה טעטירַאלוּפָאּפ עטסערג יד
 ענייא ,"םיחא 'גמ השעמ" ןייז טכיירג
 יד .תוישעמ עשידיי עטטטמירַאּב יד ןופ
 | םיחא 'גמ השעמו) עּבַאגסױא עטשרע
 עטכישג עכילרעדנאוו עגייש רָהעֶז ענייא
 ארקנה טייל עסיורג רעדורּב איירד ןָאפ
 'ר ןופ ןיּבעגיג סױרַא / תואילּפ השעמ
 לאומש קורד ,עשרַאװ ,"זדָאל ןופ לארשי
 ,תועמשמ ,(ט 3 ןיא ,1870 ,דנַארּבלעגרָא
 =עג טקורדעגרעּביא 1872 ןיא ןיוש זיא
 ןייא / ןיחא 'גמ השעמ/ ט"א) ןרָאװ

 איירד ןופ עטכישעג עכילרעדניוו עגייש
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 ?נעגייא ןוא ג"פ ,"טייל עסיורג רעדירּב
 ןַאד טניז ןוא ,(עשרַאװ ,קנומ .ג .י םוט
 ,סעגַאלפױא ליפ רעײז ןטלַאהעגסיוא
 ,ןרעטשנעגרָאמ .ל ןופ ג"פ ןיא טּפיוהרעד
 239 עדנטײדַאּבמוא ץנַאג טימ) עשרַאװ
 יד ןופ טּפױהרעד ,ליטס ןיא ןעגנורעד

 'גמ השעמ/ יד ,(ןעמרָאפ עשירעמשטייד
 ןוויטָאמ טימ ןטכָאלּפרַאפ םגה ,"םיחא
 ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןופ ןדָאזיּפע ןוא
 ןייא ןוא טנזיוטש ןופ יו ,זיירק:השעמ
 :סקלָאפ ךרוד ןוא ךרוד זיא ,ַא"א "טכַאנ
 ?נעירָא ןייר א ןיא ךייר  ,שידיי:ךעלמיט

 טימ טּבעװעגכרוד ,עיזַאטנַאפ רעשילַאט
 רסומ-סקלָאפ ןשידי ןֹופ ןטנעמעלע
 ףיוא זיא רעדירּב יירד יד ןופ רעדעי)
 ,תווצמ עכלעזַא ןופ הווצמ ַא לּבקמ ךיז
 :ונייהד ,"לזלזמ סע ןענייז ןומח בורח סָאװ
 שלש ןופ הווצמ יד ,םידי תליטנ תווצמ

 הוולמ תדועס ןופ הווצמ יד ןוא תודועס
 עצנַאג ַא ךרוד ןכַאמ רעדירּב יד ;הּכלמ

 "סַאּפ עשיטסַאטנַאפ עכעלרעדנואוו ייר
 יּבַא ,שפנ:תריסמ ףיוא ןעײג ,ןעגנור

 :עג ןּנָאה ייז סָאװ ,הווצמ יד ןטיהוצּפָא
 הלוע יז ןרעוו רַאפרעד ; ךיז ףיוא ןעמונ
 ,תוּכלמ-תּב טימ הנותח ןּבָאה ,הלודגל
 רעיײז רעטנוא תוכולמ עצנַאג ןעמוקַאּב
 ףיוא םשור ןסיורג ַא רעייז ,(וו"זַאא טנַאה
 :ַאג ןוא ןליוּפ ןיא ןזיירק עשידיסח יד

 יד טכַאמעג וּתעשּב טָאה עיציל
 ?סקלָאפ עשידיסחיטנַא עטנכייצעגסיוא
 ?כַאלּפ עכמִש 'רח ,.מ ןופ עריטַאס
 סָאװ ,"רעלדניווש טלעװ רעד רעדָא עט
 רעק70 רעדָא רעק80 יד ןיא סױרַא זיא
 םויח:דע טקורדעגרעּביא טרעװ) ןרָאי
 רעלדנעהכוּב רעװעשרַאװ ןופ ג"פ ןיא
 ,יוװ ,רעטסַאנק רעירפ ,ןרעקנעסיג .י
 ַא ךיוא ןַאהרַאפ ;54 ז"ז ,1910 ,לשמל
 טע טױרקמַא ןופ עּבַאגסױא רעלשימעשּפ
 :סיוא רענליוו ַא ,64 ז"ז ,ב"ערּת ,דניירפ
 ;(וו"זַאא ב"נרת רָאי ןופ עּבַאג

 לוָאטרַאמ -- ןרעטשנעגרָאמ

,)1899 

 ָאּפ יד
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 םיא טָאה עריטַאס רעד ןופ טעטירַאלוּפ
 עריטַאס ןייז וצ ןגיואווַאּב ךיוא אמּתסמ

 רבח רעד רעדָא רַאנ רעכילקילג רעדח
 ענייז ןופ ,(1882) "עטכַאלּפ עכמש ןופ

 5ַאּפ עגייז טנַאקַאּב ןענייז קרעװ ערעדנַא

 ןיא שדוק תּבשִח : תוישעמסקלָאפ ערעלוּפ
 סָאװ השעמ ַא | ךלמ שדקמ / ןדע ןג
 ןואגה ברה ןמוּב ןעפָארטעג ךיז טָאו
 "ךלמ שדקמ רּבחמה לעּג 'מ 'ר קידצה
 ,23 ן"ז ,1897 ,ענליוו ,קנופ קחצי ג"פ)
 ןרָאװעג טקורדעגרעּביא לָאמ ליפ רעייז

 השעמש ;(טייצ רעטצעל רעד רָאג זיּב
 ,ענליו) "םיבצק ינש וא םיפּתוש ינשמ

 עטשירעמשטיידרַאפ ענייז ןופ
 :ַאמװ :סױרַא ַא"צ ןענייז ןעגנוצעזרעּביא
 :ַאעג ןָאפ ןיסעצנירּפ:ןיױרק יד ,ַאנָאלעג
 ןָאפ טצעזרעּביא ,לייט ייווצ ןיא לָאּפ
 ?העש ידח ; (א"מרּת ,עשרַאו) "ןעשטייד
 ?סיוא עטצעל יד ןופ ענייא) ?ַאנעלעה ענ
 :ָאנעג עכמילּב ענעש ידח ,(1911- ןּבַאג
 לָאז ,מ .ַא"א (א"מרּת ,עשרַאװ) "עפעפ
 גנולמַאז ַא טכעלטנפערַאפ ןּבָאה ךיוא
 | ,רעדיל עשינחדּב ענייז ןופ

 ,ןירעּפלַא .א ןופ טליײטעגטימ ןטַאד עשיפַא-גָאיּב

 (1923 4/ןץ--1873/א}) .ל וָאמרַאב

 ,םיוּברעדעצ סוילוי ןופ ןעמָאנ:ײטרַאּפ
 ןופ ןוז ַא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא .ּבעג
 2עצ רדנסּכלא ןופ לקינייא ןַא ןוא ףסֹוי
 ןיא ןסקַאװעג זייוודניק .(עז) םיוּברעד
 טָאה םשור ןקרַאטש ַא .הביבס רעשידיי ַא
 ןיא םָארגָאּפ רעד טכַאמעג םיא ףיוא טָאה
 ,ּב"טּפ ןיא רעטעּפש רעּבָא ,1881 סעדָא
 =ֹוא ,זיוהנרעטלע ןטרילימיסַא םעד ןיא
 רעשיסור רעד ןופ גנוקריו רעד רעט
 :ייורעד ךיז רע טָאה רוטלוק ןוא לוש

 ?ניא עשידיי ןוא ןּבעל ןשידיי ןופ טרעט -
 םיא טָאה לַאפוצ ַא ןיולּב ןוא ,ןסערעט
 רעד טימ ןסיױטשעגנעמַאזוצ ךָאנרעד
 רע ןיא 1893 :טייקכעלקריו רעשידיי
 גנונעדרָארַאפ רעוװיטַארטסינימדַא ַא טול
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 רע ןוא ּב"טּפ ןופ ןרָאװעג טקישעגסױרַא
 ןצנַאגניא ,ענליוו ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה
 =ַאס וצ גנַארד ןקיטכעמ ַא ןופ טּפַאכרַאפ
 ןיא ךיז .מ טָאה ,טעּברַא רעשיטסילַאיצ
 :ָארּפש עטשרע יד טימ ןפָארטעג ענליוו
 2אּב-רעטעּברַא רעשידיי רעד ןופ ןעגנוצ
 סרעמערק ,א טריטקַאדער טָאה ,גנוגעוו
 ,"עיצַאטיגַא ןעגעווש רושָארּב עטמירַאּב
 --קיטקַאט עיינ יד טרימַאלקַָארּפ טָאה סָאװ
 :זײרקײעדנַאגַאּפָארּפ ןופ גנַאגרעּביא םעד
 יַאמ ןט1 םעד .עיצַאטיגַא:ןסַאמ וצ ךעל
 ,עדער ַא ענליוו ןיא ןטלַאהעג ,מ טָאה 5
 =ידנעווטיונ יד טעדנירגַאּב טָאה רע ֹואוו

 -ץשידיי עקידנעטשּבלעזַא ןפַאש וצ טייק

 טיירגעגוצ םורַאױזַא ,ײטרַאּפ:רעטעּברַא
 ,"דנוּבע ןרַאפ ןדָאּב ןשיגָאלָאעדיא םעד
 :ָאס ןופ רעיײטשרָאפ יד טימ ןעמַאזוצ
 ענליו ןיא לזיירק ןשיטַארקָאמעדלַאיצ
 שידיי ןענעקרענָא רַאפ ּפמַאק ַא טריפעג
 :ַארקָאמעדלַאיצָאס רעד ןופ ךַארּפש סלַא
 .ןסַאמ עשידיי יד ןשיװצ טעּברַא רעשיט
 .טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,ןזָאלעגסיױרַא 6
 דיגמ רענליוו םעד ןופ גנוטערטסױרַא רעד
 :לעדע ןופ רעקיירטש יד ןגעק ןיוועל חנ יר
 סָאװ ,לטעלּב ַא ,ןקירּבַאפײקַאּבַאט טנייטש
 יסיוא םעד ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא
 ט"א ת260:8װאט ןַאגרָא-.ד .ס ןשידנעל

 2ַאק עשידיי ןגעק רעטעּברַא עשידיי יד;

 ּפ טול ,טּביײלּברַאפ ןוא "ןטסילַאטיּפ

 ?ערעטניא ףיט ַא םויח:דע? ,דָארלעסקַא

 עטכישעג רעד ןיא טנעמוקָאד רעטנַאס

 ?סור ןיא גנוגעוװַאּב:רעטעּברַא רעד ןופ
 רעד טימ ןעגנוָיצַאּב ס--מ רעּבָא ,"דנַאל
 ?עג ןענייז גנוגעװַאבײרעטעּברַא רעשידיי
 יט ןייק טינ ןוא עטסעפ ןייק טינ ןעוו

 :ַאּב ןצנַאגניא םיא טָאה ןכיגניא ןוא ,עפ
 ןופ םָארטש רענײמעגלַא רעד טשרעה
 רערענָאיצולָאװער רעשידנעלסור .רעד
 :ירָאטַאלימיסַא ןייז ,טײקכעלטּפַאשלעזעג
 רעדיו םיא ןיא ךיז טָאה תוהמ רעש

 34. תָאטרַאמ

 תטרח וליפא טָאה רע ןוא טּפַאכעגפיוא
 "עדערש רעטנָאמרעד רעד ףיוא טַאהעג
 א ףיֹוא יו ריא ףיוא טקוקעג ,רענייז
 .סלַא ןוא ,טנגוי רעפייר טינ ןופ טכורפ
 ינעלסור רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא
 ַאּב רעטיּב עיטַארקָאמעד:לַאיצַאס רעשיד

 רעד יװ םעדכָאנ ,"דנוּבל םעד טּפמעק
 רעד ןיא ןײרַא רעדיוו 1906 זיא "דנוּבח
 =נעענ ןרָאװעג רע זיא ,ּפ .א ,ד .ס ,ר

 =עגטימ רעטעּפש ןוא "דנוּבא םֹוצ רעט

 .?בײרַא לָאז ,ּפ .א ,ד ,ס ,ר יד זַא ,ןפלָאה
 ?לַאנָאיצַאנ יד סםַארגָארּפ ריא ןיא ןעמענ
 קוק טינ ױעּבָא .עימָאנָאטװַא עלערוטלוק
 סָאװ ,םעד ףיוא ךיוא יו ,ףיורעד קיד
 ןּבעל ןייז ןופ ןרָאא עטצעל יד טָאה רע
 טקַאטנָאק ןטסגנע םעד ןיא טעּברַאעג

 ,דנַאלסור ןיא "דנוּבז ןופ רעריפ יד טימ
 דמערפ ןצנַאגניא ןּבילּבעג ךָאד רע זיא
 +לוק רעשידײ רעד ןגעװ קנַאדעג םעד
 ךיז ןזָאל תונורכז ענייז ןיא ןוא רוט
 ןצנעדנעט עשירָאטַאלימיסַא ןליפ קרַאטש
 רעד וצ גנוצעשגנירג עסיוועג ַא ןוא
 שידיי ףיוא ,גנוגעוװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי
 םעד ןופ לייט רעסיורג ַא סױרַא זיא
 =ור ןיא) תונורכז ענייז ןופ .ּב ןטשרע
 ט"א (1922 ןילרעּב ,ןיּבעשזג ג"פ -- שיס

 ג"פ) ײטַארלָאמעדלַאיצָאס ַא ןופ תונורכז;
 ואוו ,(188 ז"ז ,1923 ,ןילרעּב ,ײקָאטסָאװ;

 רענליוו םעד טרָא ןסיורג ַא טעמדיוו רע
 ?עטניא ַא טיג ןוא ןּבעל ןייז ןופ דָאירעּפ

 ?עטקַארַאכ רעד וצ לַאירעטַאמ ןטנַאסער

 ןופ עכָאּפע רעטשרע רעד ןופ קיטסיר

 ןוא גנוגעוװַאּב:רעטעּברַא רעשידיי רעד

 ערעדנַא ענייז ןופ -- ,רעריפ עריא

 רעשידי ןיא סױרַא ןענייז ןרושָארּב

 ןוא רעױּפ םעד הנּתמ ַאק :גנוצעזרעּביא

 ,ענליו ,"?טלעװ יד, ג"פ) "רעטייּברַא

 ןעײטרַאּפ עשיטילַאּפפ ,(31 זיז ,19066|
 ,זרעד ,ןיגלָא ןופ .זרעּביא) ײדנַאלסור ןיא
 עטצעל יד ,(37 ז"ז ,1906 ,ענליוו ,ג"מ
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 רַאפ ךיוא ןּבירשעג ןּבעל ןייז ןופ ןרָאי

 ."טפנוקוצ; רעד

 זיו 1921 .'טלעװירעכיפ, ןיא ,קַאװטיל .א

 'נָארַא .ג :1| ,"סקנּפ רעטיור רע 42

 ,1923 ,ןילרעּב ,'טרָאװ ע"ײרפ סָאו/ ןיא ,ןָאס

 ינאנ ַא 180 ,י"נ ,"רעקעװע ןיא ,בוש .ז 1

 (2040824014460840 ןיא ןעלקיטרא ײר ץצ

 ,1924 ,1923 ,לירּפַא ,86סז888

 --1881) .ׁש יקסוװָאנימרַאמ

 ןיז .(0) דנַאלרוק ןיא .ּבעג (

 םיא טָאה .רמלמ רעמערָא ןַא ,רעטָאפ

 ,רעמיר ַא רַאפ ןּבעגעגּפָא רָאי 12 וצ

 ,עגיר ןיא טעּברַאעג רע טָאה רעטעּפש

 ןענעייל וצ ןּבױהעגנַא רָאי 20 וצ טשרע

 טָאה ,רעטילימ ןיא ןּבעגעגּפָא ,רעכיב

 טוורּפעג ךיז ןוא ןטילעג ליפ רעייז רע

 ןופרעד ,ןסיש ךרוד ןּבעל סָאד ןעמענ

 ַא ןעװעג ,קיעפסטעּברַאמוא ןרָאװעג

 ץוחַא .ןעגנוטײצ טימ רעלדנעהנסַאג

 טקורדעג טָאה רע סָאװ .רעדיל עכעלטע

 סעדא ,"ףַארגעלעט סװָאלָאקַאס ןיא

 רע טָאה ,"גנוטײצנַאמָאר, רעד ,"געוו
 ןופ ןעגנולמַאז ענײלק ןּנעגעגסױרַא

 םורַא) "ןעיגעלעפ ט"א רעדיל ענייז

 ןוא (1913 םורַא) "גנורעמעד= ,9

 ,"קעטָאילּביּב:לַאסרעװינואז ג"פ) "שואיא
 טלַאהטנַא סָאװ ,(39 ז"ז ,1921 ,עװַאּביל
 :ילס ןֹופ ןעגנוצעזרעּביא רַאּפ ַא ַא'צ
 ,ווָאדַאסָאּפ?ווָאנוּברָאג ,סנרעּב ,יקסוועשט

 עכַאװש ץנַאג שירעלטסניק ענייז ןיא

 דתּפ רעד קורדסיוא םוצ טמוק רעדיל
 ַא ןוכ ןעגנוּבעלרעּביא יד ,טיוט ןרַָאפ
 ,המשנ רענעקַארשרעד רעכעלקנערק

 ,סיא ׂש ,1910 ,"טפַאשנעסיװ ןוא ןעּבעל,
 ,1921 ,ענװָאק ,"עמיטש רעשידיא רעדע ןיא ,,לע

 -- 1869 3/או) בקעי וָאנירַאמ
 רעקסנימ ,קינרעס ןיא ,ּבעג (

 ,קינש טָארָא מ ריאמ ,רעטָאפ ןייז ,ּבוג

 =לימ ַא ךָאנרעד ,רעדייגש ַא ןעוועג זיא

 טָאה ,ץינעקרוט האל ,רעטומ יד ;רענ
 | :טינש טימ טלדנַאהעג רעטלע רעד ףיוא

 34 װָאנירַאמ -- יקסװַָאניטרַאמ - װַאטרַאמ

 רדח ןיא טנרעלעג רָאי 12 זי .הרוחס

 :עג רָאי 18 זיּב ןַאד ,רעטָאפ סייּכ ןוא

 =ַאנ ףֹרָאד ןיא דימש סלַא טעּברַא

 =עג ךָאנרעד ,ןילָאטס ןּבעל ,וװַאטַאשט
 ןטילּפ ףיוא ןרָאפ
 :ואו ,סעדָא ןייק
 ןרעטלע ענייז ןיה

 :רעּבירַא ךיז ןּבָאה
 .ןפָארטעג ,ןגיוצעג
 ,טױט רעטומ יד
 ׁשַפֹנ-תמגע רַאפ
 ,ןרָאװעג קנַארק
 / רעמ טַאהעג טינ

 :ייֵנש ַא ןרָאװעג ,יירעדימש וצ חוּכ ןייק
 *ַאַצ ןרעטנוא טסנידרעטילימ ּבילוצ ,רעדי

 ןייק קעװַא רָאי 21 ֹוצ -- םישזער ןשיר

 -ינש ייּב טעּברַאעג רָאי 2 ואוו ,ןָאדנַאל

 ,עקירעמַא ןיק קעװַא ךָאנרעד ,יירעד
 ןַאד ,ןָאטסָאּב ןיא טעּברַאעג רָאי ײװצ

 ַארָאלַאק ,רעוונעד ןיא טּבעלעג רָאי 3

 ףלָאדַא ר"ד ,שאוהי טימ ןעמַאזוצ ,ָאד

 עג ץַאװיּפס םייח ר"ד ןוא םיוּברעדעצ

 ?רַאפספליה ןשידיי םעד טרָאד טעדנירג

 .ַאס ןייז ןוא עקיטכיזדניווש רַאפ ןייא

 ?ערקעס רעטשרע עד ןעוועג ,םוירָאטַאנ

 :קעס:דלעפ ןייז ןוא ןייארַאפ ןופ רַאט

 ןעלמַאז ןרָאפעגמֹורַא רָאי 4 ,רַאטער

 ?ספליה יד ןּבירשעג ,םוירָאטַאנַאס ןרָאפ

 ידע גנולײטּפָא יד טריפעג ןוא ןפורפיוא

 :ָאטַאנַאס ןופ ןַאגרָא םעד ןיא "עּברָאט

 =ַאה סָאד/ ריש ַא טימ טריטויּבעד--.םויח

 רעטייּברַאפ רע-י"נ רעד ןיא "דיל:רעמ

 *ביװ/ ןיא עציקס ַא טימ ןוא "גנוטייצ

 ךיז רעטעּפש ,1895 "תמאז סיקסוועשט
 רַאפפ "סטרעוורָאפע ןיא טקילײטַאּב

 ןעגנולייצרעד טצעזעגרעּביא ַא"צ ןכלעוו

 ,"טפנוקוצז (רוטַארעטיל:טלעװ רעד ןופ

 רעטעּברַאטימ רעטסקיניײװעגיא ַא ןעוועג

 ימ ןופ ר"א חטלעוו רעשידיא רעד; ןופ

 ידי רעטשרע רעד ןעוועג ,יקסנַאקוּב
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 ,עקירעמַא ןיא רעטרָאּפערסגנוטײצ רעש
 :עּפש .,ןענָאטעילעפ ןוא רעדיל .ןּבירשעג
 םעד ןופ רעטלַאװרַאפ סלַא ןעמוקעגנָא רעט
 רעסיורג רעד/ לַאנרושז ןשיטסירָאמוה
 ,לעקנוט ףסוי ןופ טעדנירגעג ,"רעצעּביק
 ,(* ץיוורוה לשריה ןוא רעלדַא בקעי
 ןטסָאּפ ןקיבלעז םעד ףיוא רעּבירַא ךָאנרעד
 לַאנרושז ַא / סדנוק ןעסיורג םעדא ןיא

 טניז ,"עריטַאס ןוא ץטיוו ,רָאמוה רַאפ
 ?עגסױרַא:רָאטקַאדער 1909 19/װ1 םעד
 זיא רעכלעװ ,לַאנרושז םעד ןופ רעּב
 :טנכעווייווצ סױרַא רָאי ייווצ ,עטשרע יד
 רעדא .ךעלטנכעוו -- ןַאד טניז ןוא ךעל
 נָא ס--מ רעטנוא זיא "סדנוק רעסיורג
 :כיוו ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ גנוריפ
 :וטילָאּפ רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא ןקיט
 עריטַאס רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעש
 ןוא שיטירקָאּפיה זיא סָאװ ,ץלַא ןגעק

 .ןיא ןּבעל ןשידי םעד ןיא ןּברָאדרַאפ
 ידי רעלעג רעד ןגעק טרפּב ,עקירעמַא
 םזינַאקיטילַאּפ םעד ןגעק ,עסערּפ רעש
 :ָאטַאלימיסַא יד ןגעק ,ןעײטרַאּפ יד ןופ

 ןיא לַאנָאיצַאנ ,וו"זַאא ןצנעדנעט עשיר
 טָאה ,גנוטכיר ןייז ןיא שיטסינויצ וליפַא
 טּפמעקַאּב ףרַאש "סדנוק רעד/ רעּבָא
 ,"םזינָאײזװ ןשינַאקירעמַא שיפיצעּפס םעד
 גנויצַאּב עוויטַאגענ יד ,םזיערּבעה םעד
 רעשידי ןוא רוטלוק רעשידיי רעד וצ
 :לוש עשידיי יד טציטשרעטנוא ,ךַארּפש

 טריזירַאלוּפָאּפ ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאּב
 טקריוועג ללכּב ,רוטַארעטיל עשידיי יד
 ףמַאק םעד ןיא רָאטקַאפ רעוויטיזָאּפ סלַא
 :שידיי רעקידעּבעל רענרעדַאמ רעד רַאפ
 טפַארק עקידנּבירט יד םויה?דע .,טייק
 ןפלָאהעגטימ ,מ טָאה ,לַאנרושז ןייז ןופ
 ןָאטעילעפ ןשידי םעד ןעלקיװטנַא וצ
 עטסדנצנעלג ענייז ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא

 רעדנירג יד ןופ רענייא -- ץיוורוה לשריה (*
 ןיא ןטפירשטײצ עשידיי א"א "גָאט םעד, ןוֿפ

 .קירוצ רָאי עכעלטע טימ ןּברָאטשעג ,י.ג

 טָאה ץלַא סָאד

 ?/ל רעד ,רידַאנ השמ יו ,רעייטשרָאפ
 ,א ,ןיקוויר .ּב ,רענילָאװ .א ,רעגידעּב
 ףסוי ,דלעפסעטַאג .ח ,רעלזַא ,י ,ןידלעז
 עצנַאג ַא ןגיוצרעד ךיוא ןוא ַא"א קנַאּב
 :ַאקירַאק ןוא ןטסינוטרַאק עשידיי עּפורג
 ,ּבוָאל ,מ ,ןיקסַאר .ש ,ָאלָאל יװ ,ןטסירוט
 ןעּב ,גנָאי טרַא ,ץישפיל ,ר ,דוָאמ ינוז

 ןּבָאה ךיוא ;ַא"א רעלטָאק לסָאי ,ווָאריא
 ןיז ןופ טייצ רעד רַאפ "סדנוקק ןיא
 עלַא טעמּכ טקילײטַאּב ןיז גנוניישרע
 ,םכילע:םולש ןופ רעלעטשטפירש עשידיי
 ?לַאה ,ל .מ זיּב ןעזייר םהרבא ןוא שאוהי

 ,ןוָאמיד ּפיסָא ןוא שַאילע ,יקצול .א ןירעּפ
 "סדנוק ןעסיורג םעדזק

 טעטירַאלוּפָאּפ ערעייהעגמוא ַא טפַאשרַאפ
 ןָאט םענייפ םעד ףיוא קידנקוק טינ ןוא
 ןופ שזַאריט ןייז זיא ,לַאנרושז םעד ןופ
 :סעּב יד ןיא ןעגנַאגרעד 18000 הליחּתכל
 ;35,000 זיּב ,המחלמ רעד ברע ,ןטייצ עט
 גנולעטשּפָא רעד ּבילוצ ,רעּבָא סנטצעל
 --.ןלַאפעג קרַאטש ,עיצַארגימיא רעד ןופ
 ךיוא ןכַאז עשיריטַאס:שיטסירָאמוה ץוחַא
 ךס א ןּבירשעג .מ טָאה ,עלעקנַאי פ"א
 עדַאלַאּב ַא ַא'צ) ןדַאלַאּב ןוא רעדיל
 ,"ףליהפ ּב"מז ןיא "תמאה םלוע ןפיוא?
 :עג טינ ןענייז עכלעוו ,(1903 עשרַאװ

 עכעלטע ךיוא ,םרָאּפכוּב ןיא טלמַאז
 23 ַא ןּבעגעגסױרַא ,שילגנע ןיא חעריל
 ןוא רָאמוהװ ט"א עיגָאלָאטנַא עקידנעּב
 רענילהָאװ .א טימ ןעמַאזצ ?עריטַאס
 ןעצא ט"א ךעלכיּבלמַאז 3 ןוא (1909 ,י"נ)

 :רַאפ ןיא לײטנָא ןַא טמענ ."ןעצ רַאפ

 םעדי ךרוד ,ןטפַאשלעזעגספליה ענעדייש

 :יורג טריפעגכרוד טפָא "סדנוק ןעסיורג

 עשידיי ענעדיישרַאפ רַאּפ ןעגנולמַאז עס
 ןשידי םעד רַאפ יװ ,ןקעווצ:רוטלוק

 ,ןלוש:ע"ש עשידיי יד ,רַאנימעס:רערעל

 סמירפס-רכומ עלעדנעמ ,הבצמ:ץרּפ רעד
 ַא טעדנירגעג טָאה ,וו"זַאא עילימַאפ
 ?רטּב ייּב ,דנַאלסעדנוק לטעטש שידיי
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 רע ואוו ,יסריושזד=וינ טַאטש ,דליפנעג

 | ,ןײלַא ךיוא טניואוו
 ןַײז ,"סדנוק רעסיורג רעדע ,ןיקסאר יער

 ןעשיריא ןפיוא גנוקריוו רעיײיז ןוא רָאטקַאדער

 ,1924 6/} ןופ "גָאט, ןיא ,"ןעּבעֶל

 :יל טכעלטנפערַאפ טָאה---ןָאסירָאמ |
 רעשידויק רעגרוּבסינַאהַאי רעד ןיא רעדי

 עקירפַא?םורד ןזָאלױַאֿפ רעטעּפש ,"ןהָאּפ
 ?נעצ) ָאיזידָאר ןייק טרעדנַאװעגסױא ןוא

 -ןּברַאטשעג זיא רע ואוו ,(עקירפַא עלַארטי
 ,רעּביפ ןופ-

 --1886 18/) םהרבא יקסווערָאמ
 :יוש םעד ןופ םינָאדװעסּפ (

 ןיא ענליוו ןיא ,ּבעג .רקנמ ,א רעליּפש
 :ידיי ַא ןעמוקַאּב ,עילימַאּפ רעשירזוסַא
 | 2יטַאּבעלַאּב עשי

 סלַא ,גנויצרעד עש
 לגנַיי 2 הווצמ  רֹּב

 וצ ןּבױהעגנָא ךיז
 ןופ ןרעטייוװרעד
 ,יבס רעשידיי רעד

 ןיא טרידוטש ,הב
 :ַארד סנירָאװוס
 לוש רעשיטַאמ
 רעד ףיוא ןטערטעגפיוא ןַאד ,ּב"טּפ ןיא

 קסווָאלװַאּפ ןיא טליּפשעג ,עניּב רעשיסור
 ,} יַאלָאקינ ןופ טרַאװנגעג רעד ןיא
 ךסַא ךיז ,ץניװָארּפ רעד ןיא ךָאנרעד
 טסּברַאה ,טכערניואו ּבילוצ ןענַאטשעגסױא

 ןאװ ,ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ 8
 רעײנ רעד ןופ גנוקריו רעד רעטנוא
 רעּבירַא ערעפסָאמטַא:רוטלוק רעשידיי
 ?ווָאּפיל .נ ןיא) עניּב רעשידיי רעד ףיוא
 קידנטעחטפיוא ,("רעטַאעטסקלָאּפז סיקס
 ןַאד ,"רעמוטשפ רעד סרעטייוו .א ןיא
 2וצ ,שידיי ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא ךיוא
 ןיא ןעזייר ,ז טימ קימעלָאּפ ַא ןיֵא טשרע
 2ינ ,ש ןיא ךָאנרעד ,"סיינ עטצעלק יד
 ,"גָאטװ רענליו ןיא ,"ךָאו יד/ סרעג
 ,ןעּבעלא סטילַאש השמ ,"שדוח םעדא

 קעראמ -- יקסװערָאמ -- ןָאסירָאמ -- װָאנירַאמ

 יי
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 :ַאטח ,"טַאלּבסקלָאפװ רעזדָאל ,ײטנעמָאמ,

 ,"ךוּברעטיײװש ,"ןעגנירא ּב"מז ,"טַאלּבעג
 ענײז .ַא"א '"המיּב יד/ ,"טילַאעט;
 ןוא םרָאפ ןיא טּפָא ,עלופטנעמַארעּפמעט
 ןענייז ,ןעלקיטרַא עלעגיגירָא קורדסיוא
 ,רעטַאעט םעד טעמדיװעג טּפיוהרעד
 ןעלקיטרַא ךס ַא ןּבירשעג ךיוא רעּבָא
 :לעּב ,ץרּפ ,יקס:נַא ,רעטייוו ,א ןגעוו
 ףיא טצעזעגרעּביא ,ןיזַאא תובשחמ
 :צוג .לרַאק ןופ ַאטסָאקַא לאירוא} שידיי

 טגירק סָאװ רעדל ןוא (ןזרעפ ןיא) ווָאק
 ג"פ) װעיערדנַא דינָאעל ןופ "שטעּפ יד
 ,(1922 ,עשרַאװ ,ןײטשּפע:ןיוװעל רעדירּב

 גלָאפרע .סיורג טימ ןסעיּפ עכלעוו ןיא
 סלַא עלָאר ןייז ,ןלָאר:לטיט יד טליּפשעג
 סיקס+נַא ןיא רעילָאּפָארימ עקלאירזע
 :יטַאמַארד רעקיזָאד רעד טָאה י"קוּביד,

 =יהעגמוא ַא טּפַאשרַאפ עדנעגעל רעש

 ,עטסערג יד רשפא ,טעטירַאלוּפָאּפ ערע

 ןיא טַאהעג ןעװ טָאה עסעיפ ַא סָאװ
 ךיא ןיא קיטכערּפ ,רעטַאעט ןשידיי
 ןיא סּכוד ןטלַא םעד ןיא עיצַאערק ןייז
 ןופ ,"טּכוד רעדז עמַארד סענזיצַאק ..ַא
 :רעד ֹוצ ןיא ןלָארנױרק ערעדנַא ענייז

 :לֵא רעד ,?טעלמַאהק ,"ףיקח :ןענָאמ
 .ַא"א יילארשי עמש/ סווָאמיד ןיא דיי רעט
 ןסױרג ַא סױרַא טײצ טטצעל יד טזייװ
 ןטערטעגפיוא זיא ןוא ָאניק םוצ סערעטניא
 ןעמליפ יד ןיא גלָאפרע ןטסערג ןטימ
 .נגַײװש רעד/ ןוא "ץעזעג עטלַא סָאד/
 ,ןילרעּב ןיא 'םערוט רעקיד

 ןסינ -- 1862 24/|) חסּפ קערַאמ
 ,בוג רענװָאק ,וָאדַאש ןיא ,בעג (0
 :יערּבעה ַא ,קערַאמ ןַאמסוז ,-עטָאפ ןייז
 .רַאפ טָאה ,ליּכשמ ַא ןוא רערעל רעש
 ,ריש ןסיורג ַא "רחשה? ןיא טכעלטנפע
 ןוא ,רעדנוזַאּב ךיוא סױרַא זיא סָאװ
 ?תוברח יּתשִע יו ,ןעגנוצעזרעּביא עכעלטע
 ןופ "הידוהיה לחרײ ,טרעּפמָאק ,ל ןופ
 ןשידירוי םעד טקידנעעג טָאה ,מ .ּבירקס
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 :רעווינוא רעװקסָאמ ןופ טעטלוקַאפ
  .ניא רע זיא טנעדוטס סלַא ,טעטיס
 ,ןיטנָאװעל ,ןיסיג ,ה"אזמ טימ םענייא

 ןופ רעדנירג ןעװעג ַא"א ןיקשיסוא
 | :רַאפ רעװקסָאמ
 ."ןויצ ינּבק ןייא

 רע זיא רעטעּפש

 ןעוועג גנַאלנרָאי
 ןיא רעטלַאהכוּב

 ?פייז רעסיורגרעד
 עשט ןופ קירּבַאּפ
 ןוא יקצעװעלעּפ
 ןהָעש עיירפ יד
 ןופ טיּבעג ןפיוא ןעגנושרָאפ יד טעמדיוועג

 טָאה .עטכישעג:רוטלוק רעשידיײ .רעד

 ַא טימ רוטַארעטיל רעד ןיא טריטויּבעד

 עשידיי ןופ עטכישעג רעד סיוא עידוטש
 טססצסאצ ןיא ,דנַאלסור ןיא ןעיירעקורד
 טָאה גרוּבזניג לואש טימ ןעמַאוצ ;(8
 קרעװ עלַאכָאּפע סָּגד ןּבעגעגסױרַא רע
 ידח--רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ טיּבעג ןפיוא
 ןיא ."דנַאלסור ןיא רעדילסקלָאּפ עשידוי
 סלַא רע טָאה ה"רי ןופ ןרָאי עטשרע יד

 יציפמ הרבחח רעד ןופ רעטקיטכעמלוּפַאּב

 ןוא םוחּת ןשידי םעד טכוזַאּב "הלּכשה

 ייס לַאירעטַאמ ןסיורג ַא טלמַאזעגפיונוצ

 :סקלָאפ רעשידיי ןופ טיּבעג םעד סיוא

 ?כישעג רעשידיי רעד סיוא ייס גנודליב

 2ַאמ ןקיזָאד םעד ןופ לייט ַא ,ללכּב עט

 ךוּצ ןשיסור ןייז ןיא טעגראַאּב לַאירעט

 רעד ןופ עטכישעג רעד סיוא ןציקסח

 :רעייווצ ,דנַאלסור ןיא גנודליב רעשידיי

 סָאװ ,(1909 ,עװקסָאמ) "ןעגנויצרעד ייל
 ,1873 זיּב 1844 הפוקּת יד םורַא .טמענ
 ייווצ ןשיװצ ּפמַאק םעד ךרוד טנכייצעג

 ןוא רעזעיגילער רעד -- תוטישטגנויצרעד
 ךױא טָאה רע .רעכעלטלעו רעד
 ןעלקיטױַא עשיוָאטסיה טכעלטנפערַאפ

 פַאֹּב ךיז ,םמק/ 60120484 ,8004048 ןיא

 ןוא תסקסאענס6 ּב"מז יד ןיא טקילײט

 340 קערַאמ

 גָאט ןצנַאג םעד קידנעייז רעּבָא ,8
 רע טָאה ,עלעטש ןייז ףיוא טקיטפעשאּב
 =ביא ךיז טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טיג
 =עג רעשידיי רעד ןּבעגוצרעּביא ןצנַאג
  =לעֹװ רַאפ ,עטכישעג:רוטלוק ןוא עטכיש
 שֹוח םענייפ ַאזַא טַאהעג טָאה רע רעכ
 ןייז טול .סערעטניא ןקרַאטש ַאזַא ןוא
 אווקמ ג"פ רעװקסָאמ רעד טָאה ןַאלּפ
 עשידיי עסיורג ַא ןּבעגוצסױרַא ןּביױהעגנָא
 =ייֵשרַאפ ןופ סעיפַארגָאנָאמ ןיא עטכישעג
 ,מ טימ ןטסילַאיצעּפס עטנרעלעג ענעד
 רעּביא טעּברַאעג טָאה ןילַא רע ,םכותּב
 ?עגפיונוצ ןוא "תוצרא יד דַעַוִח םעד
 יד ןופ עטרַאק עלעיצעּפסַא טלעטש
 וצ טרעהעג ןּבָאה סָאװ ,תוליהק עשידיי
 =טלעוו יד רעּבַא .דעוו םענעי רעדָא םעד
 עּבַאגסיױא יד ןסירעגרעּביא טָאה המחלמ
 ?ָאװעררעּבָאטקָא רעד ךָאנ .ּב ןט1 ןפיוא
 טכַאמרַאפ זיא קירּבַאפפייז יד ןעוו ,עיצול

 =רעּביא ןצנַאגניא ךיז ,מ טָאה ,ןרָאװעג

 ,טעּברַא רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןּבעגעג

 ּבַײהנָא םיא טָאה רעגנוה רעד רעּבָא
 ,קסלָאװ לטעטש ןיילק ַא ןיא ןּבירטרַאפ 9
 וצ ,עגלָאװ רעד ייּב ,,בוג רעװָאטַארַאס
 רעטייװ טָאה רע ואו ,גורק ַא םענייז
 ,ןלַאירעטַאמ עטלמַאזעגנָא ענייז טעּברַאַאּב
 ןופ עטכישעג ידח שיסור ןיא ןּביױשעגנָא
 =טנַא ידח ,"ץנעגילעטניא רעשידיי רעד
 ?עיגילער רעד ןוא םזידיסח ןופ גנוייטש
 =ײז סָאװ ,"ה"רי אשוו1 ןיא ּפמַאק ױעז
 ןעמַאוצ טכעלטנפערַאפמוא ןּבילּבעג ןענ

 טימ ךױא יװ ,ןטעּברַא ערעדנַא טימ
 יז ןשיװצ ,שידיי ןיא רעדיל עקינייא
 =מ עטצעל ידו עמעָאּפ ענעּבױהעגנָא ַא
 =עג טָאה רע סָאװ ,"ײט"שעּב ןופ ןעטונ

 ?גריר ַא ןוא ,טיוט ןייז רַאפ ץרוק ןּבירש
 .מ זיא ןּברָאטשעג ,דילגיו שידיי קיד

 =ואוו ,ווָאטַארַאס ןיא ןזָאלרַאפ ןוא טנלֶע

 ןרירעּפָא וצ טכַארּבעג םיא טָאה'מ ןיה

 ןעוועג ןיוש זיא'ס רעּבָא ,סּבערק ַא ןופ
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 ךיז ןּבָאה םיריוטקָאד יד ןוא ,טעּפש ֹוצ

 ךָאנ .עיצַארעּפָא רעד ןופ טגָאזעגּפָא

 :ַאיציניא רעד קנַאדַא ךיז טָאה טוט ןייז

 ר"ד ,ה"אזמ ברה דניירפ ענייז ןופ עוויט

 :קסָאמ ןיא טעדנירגעג ַא"א לעמרעוו .ש

 ?וצרעּביא ףיוא טעטימָאק:קערַאמַא עוו

 ןיא קרעװ ענייז ןּבעגסױרַא ןוא ןצעז

 יד ּבילוצ רעּבָא ,שיערּבעה ןוא שידיי

 ךַאז יד ןיא דנַאלסור ןיא ןדנעטשמוא

 ?ינייא ענייז ןופ .ןרָאװעג טריזילַאער טינ

 טּפױהרעד ,שידיי ןיא ןעגנולייצרעד עק

 טקורדעג טָאה רע סָאװ ,עשירָאטסיה

 "דניירפ+ ןופ גנעגרָאי עטשרע יד ןיא
 ,("רובגַא ךיואפ גנולייצרעד יד ַא"צ)
 --תורזג ייווצ סױרַא םרָאּפכוּב ןיא זיא

 טייצ רעד ןופ גנולהעצרע עשירָאטסיה ַא
 ןיא ;(1908 ,ּב"טּפ) "11 ַאנירעטַאקעי ןופ
 טרעדליש ךַארּפש רעשידיי רעקידעּבעלַא
 ייװצ יד ןופ עװנַאק רעד ףױא .מ ָאד

 אש111 ףוס ןפָארטעג ןּבָאה סָאװ ,"תורוג?

 :ַאוִצ ןיא) ווָאלקש ןיא ןדיי יד ה"רי

 :עטַאק ןופ לוּבליּב םעד טימ גנַאהנעמ

 עשלַאפ ןגעוו שטירָאז טיר;ווַאּפ סעניר
 עגװָארּבוד ןיא ןדיי יד ןוא (סעיצַאנגיסַא
 ןעיױּב טלָאװעג טָאה ןיקמָאיטָאּפ ואוו)
 םעד -- (ןקירּבַאפ ?ליטסקעט עשידייו
 יד ןופ רעגייטשסנּבעל ןקיטרַאנגײא
 ןרוגיפ ,טײצ רענעי ןיא ןדיי עשיסייױ

 ,ןטַאנגַאמ ןוא רעוט עקיטלָאמעד ןופ

 רעד ,רעװָאלקש עטנ ןלדתש רעד יװ

 :ָאז ,ןיקמָאינָאּפ ,ןילטייצ עשוהי ריבג

 ןופ דליּב סָאד ףיוא טלעטש ,ַא"א שטיר
 ץירּפ ןשיװצ ןעגנוָיצַאּב עקיטייזנגעק יד
 ?םיֹוא רעד ןופ ךיוא יװ ,ןדיי ענייז ןוא

 גנֹוגעװַאּב עשידיסח יד סָאװ ,גנורעדור

 ןקיטסיײיג םעד ןיא ןפורעגסױרַא ןַאד טָאה
 .ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ ןּבעל

 ;9--7 ,1910 ,280. 20{ ןיא ,תונורכז ס--מ

 "לַאנרושז ןעגרָאמ, ןיא ,ץּכ ןיצנכ ןא ,3

 ץרַאמ -- קערַאמ

 רעקַאטסילַאיּב ןופ רעט
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 ,גרוּבזניג .ש ;1925 לירּפַא ,"טנייה , ןיא ןוא

 עטאוירפ 140 150 ' ,{ 11626048706 ןיא

 ,גנולייטטימ

 --1904 6/8) ןרהא קרַאמ
 ַא טכֹוזַאּב ,עשזמָאל ןיא .ּבעג (

 ואװ ,לוש עשיערגעה ?עטױימרָאפערח
 לסיב ַא ןוא ךנּת ,טיערּבעה טנרעלעג
 ַא ןיא ןעמוקעגנַא רָאא ןעצ וצ ,ארמג
 :ַאפ יד ןיהואוו ;קָאטסילַאיּב ןיא הבישי
 קיטייצכיײלג ,ןרָאפעגרעּבירַא זיא עילימ
 ןיא ,עיזַאנמיג רעד וצ טיירגעגוצ ךיז
 ןײק טרעקעגקירוצ ךיז םורַא רָאי ַא
 :ַאנמיג רעשיליוּפ ַא ןיא ןיירַא ,עשזמָאל
 =וקעגנָא 1922 יז ןקידנע ןכָאנ ןוא עיז
 ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא ןעמ

 =יל ,עיגָאלַאליּפ עשיװַאלס טרידוטש ואוו י
 ןעװעג .עטכישעג:טסנוק ןוא רוטַארעט
 .ַאּב:רעטעּברַא רעשידיי רעד ןיא קיטעט
 על סלַא טעּברַאעג 25--1924 ,גנוגעוו
 .קָאטסילַאיּב ןיא עיזַאנמיג ַא ןיא רער
 ןיא טקילײטַאּב ךיז טסיזַאנמיג סלַא ךָאנ
 =ַאוצ 1921 ,ןטפירשטנגוי ענעדיישרַאפ
 .ײטױַאּפ ןוא סרערעל עקינייא טימ ןעמ
 :טע עשומָאל ןיא ןּבעגעגסױרַא םירבח

 רעדע גנוטייצ רעד ןופ ןרעמונ עכעל

 ןיא רעדיל טכעלטנפערַאפ 1923 ,"רעמַאה
 =ץּברַאטימ ַא 1924 טניז ,"ןופייטק ה"מז

 עיינ סָאדק
 .ןעצ עקינייא טכעלטנפערַאפ ןאוו ,"ןּבעל
 ןוא רוטַארעטיל ןגעװ ןעלקיטרַא גנילד
 .ה ,רָארּב ,מ ןגעו א"צ) רעלעטשטפירש
 ,שטיוָאלַאגעס ,ז ,טַאלּבנעזױר ,קיווייל
 ?רעד ךיוא ,(ַא"א םיבוט ,י ,גרוּבנרע ,יא
 ןבירשעג .רעדיל ,ןעמעָאּפ ,ןעגנולייצ
 יַארעטילא יד ןיא ןעלקיטרַא ייר ַא ךיוא
 ,י"רעטעלּב עשיר

 ) -- 1897) לדוי קרַאמ
 ,דנַאלרוק .וועג ,עגנַאלַאּפ ןיא .ּבעג
 טנַאקירּבַאפ ַא ןופ ןוז סלַא ,עטיל--טציא
 טנרעלעג םייה רעד ןיא ,ןיטשרוּב ןופ
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 יד טקידנעעג ,ארמג ,ךנּת ,שִיערּבעה
 ןעמוקעגנָא 1911 ,עיזַאנמיגָארּפ עשיניורק
 ןיא ,ענליו ןיא עיזַאנמיג סנהַּכ ןיא
 .ידיי עטלייצעג יד ןופ ןעוועג רעכלעוו
 =נָע ןכָאנ ,ןטסיש
 :וטש 1915 יז ןקיד
 =סיה ןפיוא טריד
 :ָאלָאליפ = שירָאט
 טעטלוקַאפ ןשיג
 רעגרוּברעטעּפ ןופ

 טעטיסרעווינוא
 ךיוא טכוזַאּב ןוא
 | ןסרוק עכיוה יד
 רַאטערקעס ןעוועג ,גרוּצניג ןָארַאּב ןופ
 :ףליהטסּבלעז ןשיטנעדוטס ןשידיי ןופ
 :ַאנ עשיטנעדוטס ַא טעדנירגעג ,ןייארַאפ
 טעּברַאעג ,עּפורג עשיטַארקָאמעד:לַאנָאיצ
 ןוא "הלּכשה יציפמ הרבח; רעד ןיא
 =ידנעלסור רעד ןופ ק"צ ןופ ָארויּב ןיא

 ,1918 ףוס ,ײטרַאּפסקלָאפ רעשידיי רעש
 ןעמוקעג ,ּב"טּפ ןיא עגַאל רעד ּבילוצ
 עקרַאטש ַא טױזןד ןפַאשעג ,עװַאּביל ןייק

 ,ײטרַאּפסקלָאפ רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא
 יויִנֲאגרֶא רעד וצ טכַארּבעג טָאה סָאװ
 שיטַארקַאמעד רעטשרע רעד ןופ גנור
 טניז ,דנַאלטעל ןיא הליחק רעטלייוװעג
 רענייא 1920 טסּברַאה ,עטיל ןיא 9
 רעקיצנײא רעד ןופ רעדנירג יד ןופ
 ,עטיל רענװָאק ןיא עיזַאנמיג רעשידיי
 זיא רע רעכלעו ןיא ,רימָאקליװ ןיא
 1921 .שיסור ןוא שידי ןופ רערעל
 -לושע עשידי עטשרע יד ןּבעגעגסױרַא

 עט2 ;ענוװָאק ,ײטכילא ג"פ) "קיטַאמַארג
 םעד ןיא ,(1923 ,עגַאלפיוא עטרעסעּברַאפ

 בֹוּפ יד ךיוא ןּבױהעגנָא רָאי םענעגייא
 רענװָאק רעד ןיא טייקיטעט עשיטסיציל

 ןופ ר"א "סינק גנוטייצ רעשיטַארקָאמעד
 יד טיינַאּב 1922 ינֹוי ,ינודקומ ,א ר"ד
 ןיא) ,עיצקַאדער ןייז רעטנוא עּבַאגסױא
 רעד ןופ ןרָאװעג טכַאמרַאפ רעּבָאטקָא

 ויָאקרַאמ -- קרַאמ|

 ער

 טעּברא ערעסערג ַא ןּבעגעג |
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 לגנַאמ ּבילוצ ןיא גנוריגער רעשיוװטיל
 סלַא ןיוש ןרָאװעג טינַאּב ןעלטימ ןיא
 טָאה סע ויּב ,1923 ץרעמ ,טַאלּבנכָאװ
 ?ױַא ןבירשעג ."טלעטשעגּפָא ןצנַאגניא ךיז
 ,סעמעט עטסנריישרַאפ יד ףיוא ןעלקיט
 ,ןגָארפ-רוטלוק ןוא ?לוש ןגעוו טּפױהרעד
 תעשּב . .ק ,רענעגיא ןַא פ"א ךיוא
 2עגנָא 1922 םייס ןשיװטיל םוצ ןלַאװ יד
 װָאכינרעשט ףסוי טימ ןעמַאזוצ טריפ
 ?לָאפ) ײלטעצקלָאפז ןופ עינַאּפמַאקלַאװ יד
 :סױרַא 1922 ,(רעקרעװטנַאה ןוא ןטסיק

 ?טייהנייאז
 ,ענווָאק ,"טכילא ג"פ) ײלושקלָאפ עכעל
 יד טרילומרָאפ ןרעװ סע- ואוו ,(120 ז"ז
 ?רַאּפרעּביא ַא ןופ ןּפיצנירּפ עשיטסיקלָאפ
 רעשידי רעקידנסַאלקרעּביא ,רעשִיייט
 :ידבריטסיסקע יד וצ ץַאונגעק ןיא לוש
 :ןעגנוטכיר 3 יד ןופ עטיל ןיא ןּפיט:לוש
 ןוא רעשיטסיתוּברּת .,רעקנילטסקע רעד
 גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןוא ,רעשיסקָאדָאטרָא
 :ַאטװַא רעשידיי רעד ןופ קיטירק ַא טימ
 .עגַארפ-לוש רעד עגונּב עטיל ןיא עימָאנ
 עשידי ןיא ןעלקיטרַא עקינײא ץוחא
 טכעלטנפערַאפ ,ןטפירשטייצ עש:טלַאּב
 :ַאנ ךַאלגעמ ןיא ןעויק לקיטרַא ןַא .ךיוא
 סָאדו רע:י'נ ןיא "עימָאנָאטװַא עלַאנָאיצ
 עג ךיֹוא זיאיס ואו ,1923 "ןּבעל עיינ
 :יא רערעל ,ל ןופ עיזנעצערַא טקורד
 ,לושקלֲאפ רעכעלטייהנייאש ןייז רעּב
 ןיא לײטנָא ןקיטעט ַא סנטצעל טמענ
 *טפַאשנסיװ ןשידיי ןרַאפ טעּברַא רעד
 | ,טוטיטסניא ןכעל

 ,"סיינ; ןיא ,שטיוואנמלק .ז

 "לטעלה ןשיגָאנַאדעּפ, ןיא

 םעד ןיא ,ץילטיג ;3--2 .מונ ,עגילירוטלוק
 ןשיגָאגַאדעּפ; ןיא ,יקצעראז .א ;"לטעלּב ,דעּפ,

 ;4 ,מונ ,ָארויּבירערעל רעװעיק ןופ "ןעטעלויּב

 .93--90 ז"ז ,1923 ,"טלעוװירעכיּב , ןיא ,ןיּבור .י

 ) --186..) .א װָאקרַאמ
 טָאה .ּבוג רעוועיק ,װָאטסַאפ ןיא .ּבעג
 טעטיסרעווינוא רעוװעיק ןיא טרידוטש

 ןוא ,76 .מונ
 רעשיװטיל רעד ןופ



43 

 ?) ןיצידעמ ר"ד סלַא טקידנעעג ןוא

 ײר עצנַאג ַא טצעזעגרעּביא טָאה רע

 ןופ -- "םירבחח יװ ,שידיי ףיוא קרעו

 ,(1902 ,"סערגָארּפ/ ג"פ) יקרָאג םיסקַאמ

 וועל ןופ -- "שינרעטסניפ ןופ חֹּכ רעד;

 ,(1904 ,עשרַאװ ,ײגנודליּבח ג"פ) יָאטסלָאכ

 ָאֹּבןַאט ןופ -- "הקבר ןוא עיטָאדװַאז

 .ד ןופ -- "טהעג זייא סָאד/ ;וַארָאג

 ,קסנימ ,"רוטלוקא ג"פ ןיא עלַא) ןַאמזייא

 ןטעּברַא עלעגיגירא ענייז ןופ 5

 רעד ןופ ּבױהנָא רעדפ :סױרַא ןענייז

 יציפמ/ ג"פ) "רוטלוק רעכילשנעמ

 ?םירַאז ;(243 ז"ז ,1919 ,ב"טּכ ,"הלּכשה

 .(132 ז"ז ,,ט 1 ,1918 ,וועיק) "עקיטעמ

 --1818) ַאירַאמ ַאקסװָאקרַאמ
 טָאה ,ןירעטכיד עשיליוּפ (

 עשיליוּפ רעקיטכערּפ ַא ןיא ןּבעגעגסױרַא

 ןופ רעדיל עלַאיצָאס יד גנוצעזרעּגיא

 016801 ןזגסע ט"א דלעפנעזָאר סירָאמ
(1906 ?), 

 תועמשמ .ּבעג -- השמ עויקרַאמ

 ןיא ןיצידעמ טרידוטש ,דנַאלשטײד ןיא
 ,ןלױּפ ןייק ןעמוקעג 1774 ,גרעּבסגיניק

 ןיא רָאטקַאד סלַא טריציטקַארּפ הליחּתכל
 :עּפש ןוא ,וָאלקש ןופ ליימ 4 ,טסוּפָאק
 זיא רע ואוו ,ןילָאװ ,קסירוט ןיא רעט
 :קָאד ינוראק ּברַאקס םינש המּכז ןעוועג
 1790 "..ה"רי עיסימָאקהו ךלמהמ .,.,רעט
 ןשילױּפ ַא ןופ ףליה רעד טימ רע טָאה
 :לעּבּבַאש ,יקסװָארּבַאּב לַאכימ טַאנגַאמ
 רפסח -ןּבעגעגסױוַא ,"יקסווילָארק ןַאי
 םירדהל | לארשי רזוע ארקנה / תואופר
 עג שטייט שיליױוּפ ףיוא :ןילוּפ תנידמּב

 גלפומה ברה ה"ה רֹּביח רשא ןּבירש
 :רַאמ ארקנה השמ ררהומ :םיּברל החמומ
 ןופ :ןעװיג זיא רע נוא רעטקאד יזוק
 בראקס :עײסימָאק רד ןופ דנוא ךלמ

 ןַיז הּכומ ליו דנוא :רעטקאד ינוראק

 רכעלטיא ידּכ רפס ןייז טימ :םלוע םעד

 246 עזיקרַאמ -- אקסװָאקרַאמ --- וַאקרַאמ

 ןײק אװ :ןיפלעה ןנעק ןיילא ךיז לָאז
 :ןידנאה ראפ יא רטקאד רעטנרעליג
 ןעק ןיטלאה טעװ הגהנה ןייז רעװ דנוא
 -- :ןירעװ וצ קנארק ןיראּפשראפ ראג

 תלשממ תחת קציראפ ק"ק הפ ספדנ
 עינסאי ךיסחה לודגה ןודאה ונינודא

 *ניסק לע יקצ אשט ינסנעשטש ינזאמלעוו
 רעסו ץלעסו בוליסארּבו קציראּפ איווטס
 אנעלאיב ארעדרא רעילאוואק שטיוואח

 ה..של ףישה סופדּב /ודוה אלרא
 ק"ק הּפד סופדה יקיזחמה םיטּתושמה
 "ק"ּפל ךיר יש יל יהּת תואפר / קציראּפ
 םעד ןופ תומּכסה טימ ,(ןגיוּבקורד 20 םורַא)
 =ָאק םעד ןֹוא ק"ז יכדרמ בר רעקסירוט
 ןעמיר עכלעװ ,אנהּכ בקעי בר רעלעוו
 החמומ ןוא ןירוא:רּב סלַא רּבחמ םעד רעייז
 םעד ףיוא קידנקוק טינ .,ךַאפ ןייז ןיא

 ,קרעװ ס-מ ןופ רעטקַארַאכ ןלעיצעּפס
 ןעועג ןסיוא ויא רע ןכלעװ טימ
 ערַאטנעמעלע יד קלָאּפ םעד ןּבעג וצ
 טָאה ,ןיצידעמ ןוא ענעיגיה ןיא תועידי
 ןשירָאטסיה = רוטלוק ןסױרג ַא סע
 רשפא -- סערעטניא ןשיגָאלָאליפ ןוא
 רעד ןופ טקודָארּפ רעטשרע רעד
 רעשידי רעד ןיא רוטַארעטיל :הלּכשה
 ןיא .רעדנעל עשיװַאלס יד ןיא ךַארּפש

 םיליּכשמ עטשרע יד ןעװ ,טײצ רעד

 שיײז ןּברַאדרַאפ וצ טרעטַאמעג ךיז ןּבָאה
 ךַארּפש:סקלָאפ ןוא :רעטומ עשידיי רע
 רעדָא שירעמשטייד ןטלּפירקרַאפ ַא תבוטל

 ,"שטייטצ רעד ,מ טָאה ,שטייד סענייר
 טגעורעד ךיז ,ןײלַא ךיז טפור רע יװ

 רעּבָא ,שידי ןיא רפס ןייז ןּביירש וצ
 :ַאּב טוג ןיוש טָאה רע ןעװ ,ןַאד טשרע
 ןיא יז יװ ,ךַארּפש עשידיי יד טשרעה
 םעד ןיא ,ןלױּפ ןיא ןרָאװעג טדערעג

 ָאד ןענייז ךוּב ןשיניצידעמ לעיצעּפס
 ,ןעגנוכײװּפָא ןוא ןעגנוקרעמַאּב גונעג
 ענעיגיה וצ ןוא ןיצידעמ וצ ןּבָאה סָאװ
 :םיוא ןסיוא ןענייז ןוא טינ תוכייש ןייק
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 :רעטסניפ ןייז ןיא קלָאפ טָאד ןרעלקוצ
 ןייז ןיא ,םזיטַאנַאפ ןדליוו ןייז ןיא ,טייק
 ,מ זיא טרּפ םעד ןיא ןוא ,ןּבױלגרעּב יא
 ןופ רערעלקפיוא עטשרע יד ןופ ןעוועג
 רעטקעריד רעד ,ןליױּפ ןיא םוטנדיי םעד
 ,םיליּכשמ עּפורג רענעי ןופ רעײגרָאפ
 הלּכשה רעד ןופ ןלַאעדיא יד רעפלעוו רַאפ
 ןייק ,עיצקַארטסּבַא ןייק טינ ןעוועג ןענייז
 רעתמא וצ סלוּפמיא ַא רָאנ ,הצילמ ןופ ןינע
 רעּביא ,קלָאפ ןשיווצ טעּברַא:סגנורעלקפיוא
 ?גיזעג ףיוא ןּבעל עשידיי סָאד ןעיוּבוצ
 ךרוד רָאפ ךיז טלעטש .מ ,תודוסי ערעט
 :סקלָאפ רענעּבעגעגרעּביא סלַא ךוּב ןייז
 ןיא ליּכשמ סלַא ,טסינַאמוה ןוא דניירפ
 רָאנ טינ ,ףירגַאּב םעד ןופ ןיז ןטסעּב
 "ניפ יד ןגעק ּפמַאק ןיא ,װיטַאגענ
 :סנֹּבֹעל ןשידיי םעד ןופ ןטייז ערעטס
 ?קידייל רעשידי רעד ןגעק ,רעגייטש
 ןיא ךיוא רָאנ ,יירערָאנש ןוא יירעייג
 :קודָארּפ ןיפ םַארגָארּפ רעוויטיזַאּפ ןייז
 :עגקעװַא קיטכיר ןופ ,טעּברַא רעוויט
 :רַאפ ןופ ,ףליה רעלַאיצָאס ףעטלעטש
 ןשיװצ הכאלמ ןוא טעּברַאדרע ןטײרּפש
 זיא סע לעיצעּפס יװ .,ןסַאמ עשידיי יד
 ,"תואופר רפסז ןופ טלַאהנייא םצע רעד טינ
 :ָאקעלַאיצָאס םעד ּפָא ךָאד רע טלגיּפש
 רעגייטשסנּבעל ןלערוטלוק ןוא ןשימָאנ
 טימ ,עסַאמיסקלָאפ רעשידיי רעד ןופ
 ?רַאפ ןעוועג זיא רּבחמ רעד רעכלעוו
 ןטלעז ןוא ,ןפוא ןטסגנע ןפיוא ןדנוּב
 יד ףיוא זמר ַא ךרודַא וליּפַא ךיז טסייר
 רענעי ןופ ןשינעטלעזרַאפ עשיטילַאּפ
 =ירק ןסיורג םעד ןופ הפוקּת רעד ,טייצ
 =וצ ןוא הכולמ עשילױוּפ יד סָאװ ,סיז
 2גדיי עשיליוּפ סָאד ךיוא טימרעד ךיילג
 אשזוז םעד ףוס טּבעלעגרעּביא טָאה םוט
 ליפ טימ ןּבירשעג ויא ךֹוּב סָאד .ה"רי
 ןוא טנעמַארעּפמעט ,שינעדנעטשרַאפ
 ןטכע ןיא ,טנעלַאט ןשירעלעטשטפירש
 סָאװטע זיולּב ,ןכעלמיטסקלָאפ ןקידנרעק

 ךיוא ןוא ,שידיי רענילָאװ ןטשטיידרַאפ
 =ָאיִּפַא ,מ זיא ליטס ןופ טרּפ םעד ןיא
 יא ןוא רוטַארעטיל רעזנוא ןיא רעינ
 טיג סָאװ ,םירּבחמ עקיניײװ יד ןופ רענ
 ?סגנולקיװטנַא רעד וצ םעדָאפ םעד זנוא
 ,ךַארּפש רעשידי רעד ןופ עטכישעג
 לַאירעטַאמ ןכייר ַא טימ זנוא טפלעה

 טדניּברַאפ סָאװ ,קירּב יז ןעיוּבוצפיוא
 טימ ךַארּפש עקידעּבעל עקיטנייה רעזנוא
 זנוא טזייוו ,ה"רי 4111 ןופ שידיי םעד
 ןיוש טָאה יז ױזַא יװ ,ךעלרעּפנײשַאּב
 :עגפיורַא טַאהעג ךיז עכָאּפע רענעי ןיא
 ?רעּביא ,חסונ םענעגייא ןַא ףיוא ןגָאלש
 :ירבע ןקידנריזִיַאכרַא םעד טימ ןסירעג
 וצ גנולעטש ןייז טימ ךיוא ,ליטס:שטייט
 :דיװ רע רעכלעוו ,עגַאופכַארּפש רעד
 2וש עשיטסירעטקַארַאכ טסכעה ךס ַא טעמ
 ?יטרַאקיצניײא ַא ,מ זיא ,קרעו ןייז ןיא תור
 .ידיי ַא/ ,טייצ ןייז רַאפ גנוניישרע עק
 טָאה'ס יװ ,"טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ טסיש
 רימ ןעמעוו ,יקצולירּפ חנ טלטיטַאּב םיא
 ס--מ סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ בגַא ןּבָאה
 עשיפַארגָאילּביּב עטסערג יד טציא ,רפס
 רעד ןיא ךיז טניפעג ,זקע ןַא) טייהנטלעז
 זיא (קעטָאילּביב?עדנײמעג רעטרופקנַארפ
 ?טנפע רעד ןופ ןייש םוצ ןעמוקעג רעדיוו
 | | ,טייקכעל

 ;55--1ו"ז ,11 ,"רעכיּבלעמַאז סיקצולירּפ חנ,

 ז"ז ,"עלעדנעמ ויּב ןָאסלעדנעמ ןופ, ,ןעזייר ,ז
 ,104י-81 |

 1895 ?/אז) ץרּפ שיקרַאמ
 ,ןילָאװ ,עיאננָאלַאּפ ןיא .ּבעג (

 ןייז ,תוכאלמ:ילעּב ןופ עילימַאפ ַא ןיא
 ,רענרעלַא ןוא ןדמל ַא דיי ַא ,דוד ,רעטָאפ
 גניצרעד עשידיי ַא ןּבעגעג םיא טָאה
 ןיא טנרעלעג .מ טָאה רָאי 10 זיּב ןוא
 =עג רע טָאה רָאי 11 ןיּב 9 ןופ .רדח
 לטעטש ןיא ןרעטלע יד טימ טּבעל
 עמעָאּפ ןייז ןיא טרעדלישעג) ווָאנַאמָאר

 זיִּב ןוא םייה רעד ןופ קעװַא ןַאד ,(ןילָאװ
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 ןיא ןוח ַא ייּב ררושמ ַא ןעוועג רָאי 3
 =עג רָאי עכעלטע ךָאנרעד ,װעשטידרַאּב
 ואו ,סעדָא ןיא ןרעטסקע ןַא ןעוו
 1916 .לעירעטַאמ טגָאלּפעג רעווש ךיז
 ןיא ןעמונעגוצ
 ךיז  ,רעטילימ
 ןיא טקילײטַאּב
 ?למ = טלעוו רעד
 ןשטייד ןפיוא המח
 טכײל ,טנָארּפ
 ' ?עג טעדנואוורַאפ
 :ַאּב ןוא ןרָאװ
 אב ךיז ,טיירפ

 ןּביױוהעגנָא .ווַאלסָאנירעטַאק ןיא טצעז

 15 וצ שיסור ןיא רעדיל ןּבירש וצ
 טריטויּבעד שידיי ןיא רע טָאה ,רָאי
 -- "עטקיניײארַאפח יד ןופ ןַאגרַא םעד ןיא
 ,1917 װַאלסָאנירעטַאק ,"רעפמעק רעדי
 ּב"מז ןיא רעדיל טכעלטנפערַאפ ןַאד
 ןּבָאה עכלעוו ,1918 וועיק ,,"סנעגייאק
 יד רעטכיד ןגני םעד ףיוא ןגיוצעג
 ןייז סיױרַא זיא 1919 ,טײקמַאזקרעמפיוא
 "ןלעװשח ט"א גנולמַארעדיל עטשרע
 סָאװ ,(163 ז"ז ,ט"ערת ,"ג"פ רעוועיקי)
 טעמּכ יד טימ ןעמַאװצ םיא טָאה
 :פָאה דוד ענעטערטעגפיוא קיטייצכיײלג
 טלעטשעגקעװַא ָאקטיווק ּבײל ,ןייטש
 עיױעַאּפ רעשידיי רעגנוי רעד ןופ שארּב
 רעװעיקא ג"א םעד ןופ עניַארקוא ןיא
 :ײטַאּב ךיז רע טָאה רעטעּפש ,"דָאיר ּפ
 :ידיי ַא"א "סעמעז רעװקסָאמ ןיא טקיל
 ,דנַאּבראפנטַאר ןופ ןטפירשטייצ עש

 ,עניַארקוא ןעמונרַאפ טָאה ןיקינעד תעשּב
 ןגעו ןעגנַאלק טײרּפשרַאפ ךיז ןּבָאה
 2עג םיא ןגעוו ןענייזס וא ,טױט ס--מ
 טרישזנַארַא ,ןגָאלָארקענ ןרָאװעג טקורד
 ןעמוקעג 1921 ,ןטנװָא-קנעדעג ןרָאװעג
 :עפער טימ ןטערטעגפיוא ,ןליוּפ ןייק
 ןוא גנוטכיד רעײנ רעד ןגעװ ןטַאר
 רעדיל ענעגייא ענייז ןופ סעיצַאטיצער
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 ןפורעגסױרַא ,טעטש ענעדיישראפ ןיא
 :ירק רעד דצמ ייס סערעטניא ןסיורג ַא
 ןופ ןזיירק ערעטיירּב יד דצמ ייס ,קיט
 :עג זיא ,מ ןעמעװ רַאפ ,םלוע ןשידיי
 :ער רעד ןופ סורג רעטשרע רעד ןעוו
 ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רערענָאיצולָאװ

 רע טָאה טייצ רענעי וצ ,דנַאּברַאפנטַאר
 :ָאּפ:טָארגַאּפ ןייז טכעלטנפערַאפ ךיוא
 ךָאנז :גנומדיוו רעד טימ) "עּפוק יד עמע
 לופ ּוװ ,עניַארקוא ןופ םיגורה ,ךייַא
 ךָאנ ךיא ןוא ,זיא ררע יד ְךייַא טימ
 ?אה ןיא ,"עּפוקח ןיא ענעטכַאשעג ,ךייֵא

 --;רעּפעינד םייּב טָאטש רעד שטשידָאר
 :סױרַא ענייז טימ ןעמַאזוצ ןוא ("! שידק
 :ַאילַאכװ ךַאנַאמלַא ןיא ןעגנוטערט
 ןוא .מ ןופ ןּבעגעגסױרַא) "ערטס
 סע טָאה (1922 ,עשרַאװ ,רעגניז
 קימעלָאּפ יד טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ
 רעשידיי רעד ןיא "יינ ןוא טלַאז םורַא
 ,מ זיא טייצ עסיוועג ַא ןוא ,רוטַארעטיל
 ןופ רעריפטרָאװ יד ןופ רענייא ןעוועג
 עּפורג רערענַאיצולָאװער רעגנוי רעד
 =ײטַאּב ךיז ,ןלױּפ ןיא רעטכיד עשידיי

 ןוא ןעייסע ,ןעמעָאּפ ,רעדיל טימ טקיל
 ןיא ,םעיד עּכ פ"א ךיוא ,ןעלקיטרַא
 ןוא ןטפירשטייצ עשידיי ענעדיישרַאפ
 יו ,עקירעמַא ,ןלױּפ ,דנַאלסור ןופ ּב"מז
 ?ייצסקלָאפװ ,"טלעוו = רעכיּבז ,"ןעגנירז
 ,"םָארטשחרעװקסַאמ ,"גָאט רענליווש ,"גנוט
 רענייא ןעוועג 1924 ,וו"זַאא ?טפנוקוצח
 ןרָאטקַאדערטימ ןוא רעדנירגטימ יד ןופ
 ינ עז) "רעטעלּב עשירַארעטילא יד ןופ
 רעקידנעטש ַא םויה:דע ואוו ,(ליזיימ
 רעייז טכעלטנפערַאפ ןוא רעטעברַאטימ
 2עט עשירַארעטיל ףיוא ןעלקיטרַא ליפ
 ךיוא טָאה .וו"זַאא רעטַאעט ןגעוו ,סעמ
 ,ןילרעּב ןיא טּבעלעג טייצ וצ טייצ ןופ
 ואו ,זירַאּפ ןיא טּפיוהרעד ןוא ןָאדנַאל
 "װַאשרַאװ רֹזֹוָע טימ ןעמַאװצ טָאה רע
 ?סַאילַאכװ ּב"מז סָאד טריטקַאדער יקס
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 ,זירַאּפ ,"ע טסַאילַאכװ ג"פ) "2 ערט

 .נכָאװװ עמעָאּפ רעד ץוחַא ,(84 ז"ז ,4
 ןָאװ .ייסע ןַא טרָאד טכעלטנפערַאּפ "געט
 :עטשטפירש עשידיי יד ןגעק--"סולשנייא
 יא ַא ךיוא ,עיצַארגימע רעד ןיא רעל
 :ופ ןשינעילַאטיא םעד ןופ גנוצעזרעּב
 :צַאּב ָאלָאַאּפ טסירּבילרע וװ ןוא טסירוט
 :ײז ןיא--."ענעגנַאפעג ןופ רעדילװ סיצ
 .יֵּב יד ןיא טלמַאזעג) רעדיל עטשרע ענ
 ("סַאּפ ןוא טסוּפי ,"ןלעװשש רעכ

 2ורג יד קורדסיוא םוצ טכַארּבעג
 =עפָא ןַא ,טנגי רעד ןופ ךיירפ עס
 ,טלעװ רעטיירב רעד רַאפ שוח םענ

 רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,רע טָאה
 רעשיסור רעשיטסינישזַאמיא רעטסיינ
 ,ַא"א יקסװָאלַאיַאמ ,ו ןופ ,עיױעָאּפ
 קיריל רעשידיי רעד ןיא ןגָארטעגנײרַא
 :ױרג רעד ןופ ןערּב ןוא טעּפמיא םעד
 :עג זיא ןוא עיצולָאװער רעשיסור רעס
 עטסשיטעטַאּפ עריא ןופ רענייא ןרָאװ
 ענייז ןיא .רעגניז עטסטרוּכישרַאפ ןוא
 ךיז טליּפש ןורעפ ענ:עסָאגעצ ץרַאטש
 ןופ גנושימעצ יד ןוא סָאַאכ רעד ּפָא
 ?ערעקרעּביא ןוא סמערוטש עשיסור יד
 ןוא ןפירגַאּב עטלַא עלַא ןעװ ,ןשינ
 ןוא .ןרָאװעג טרעטשעצ ןענייז ןעמרָאפ
 רע טָאה "עטוק ידי עמעָאּפ ןייז ןיא
 ךרוד ,גנורעטסעל ןופ עיזעָאּפ רעד ךרוד
 :עג ןטייקיליה עלַא ןופ גנוכעוושרַאפ
 ןוא דנַאש עצנַאג יד ןקירדסיוא טוװּורּפ
 ןיא תוטיחש עכעלרעדיוש יד ןופ ןייּפ
 טפַארק יד טלעפ םיא רעּבָא .עניַארקוא
 ,טעּפמיא ןשיכיטס ןייז ןטלַאהוצנייַא
 :רעּביא ענייז ,טייקנפרָאװעצ ןייז ןופרעד
 :עג-טינ יד ךיֹוא ןופרעד ,ןעגנורזח
 ?עג טינ יד ,זרעפ ןייז ןופ טייקנפילש
 :נקֹוק טינ .ךַארּפש ןייז ןופ טייקטרעטײל
 ,מ טָאה ,תונורסח יד ףיוא רעּבָא קיד
 רעד ןיא טכַארּבעגניײרַא ןּבעל יינ ךסַא
 ןופ םטיר םעד ןיא ,עיױעָאּפ רעשידיי

 22 שיקרַאמ

 יא םַארג ןשידיי םעד ןיא ,דיל ןשידיי

 =ָאסַא יד טריוויטלוק עטשרע יד ןופ רענ
 :נוא טשירפעגּפָא ןוא טרעכײרַאּב ,ןסנַאנ
 :סיוא עינ טימ ןושל שירַארעטיל רעז
 רע .רעטרעװ ןוא ןעגנודנעוו ןוא ןקורד
 רעדיל עשילידיא ןּבירשעג ךיוא טָאה
 ,רעדיל=רוטַאנ ןוא ("ןילָאװײח לקיצ רעד)
 :טפַארק עשירעדליג ןוא גיוא ןייפ ןייז ןוא

 קיטרַאנגײא ןשזַאזיײּפ:רוטַאנ ענייז טכַאמ
 =ייז קרעװ ענייו ןופ--.שירעלטסניק ןוא

 ג"פ) "םתסי :סױרַא םרָאּפכוּב ןיא ןענ
 ;1920 ,װַאלסָאנירעטַאק ,"טפַאשנסיוװװ
 רַאװ ,"עגיל:רוטלוקח ג"פ--עגַאלפױא עט3
 "סַאּפ ןוא טסוּפ+ ;(192 ז"ו ,1922 ,עש
 "געוװ ןטימניאק ;(1920 "טפַאשגסיווח ג"פ)
 ג(1920 װַאלסָאנירעטַאק ,"קַאיַאמח ג"פ)

 =יל קעטָאילּביּב עניילקח) "ןהעש-טגווָאז
 לד/ ;(1922 ,וועיק ,"ג"פ:עכולמח ,"קיר
 ;1922 ,וועיק ,ג"פ .זרעד) עמעָאּפ-עּפוק
 ,"ץגיל = רוטלוק* ג"פ -- עגַאלפױא עט2
 טַאלּב-רעש ,ב"ל ו"ז ,ב"ּפרּת ,עשרַאװ
 =ָאװװ ;(יוועלרעּב קירנעה ןופ טנכייצעג
 עשידיי עלַארטנעצא ג"פ) "עמעָאּפ / ןיל
 ך'ז ,1921 ,ענליװ ,"עיצַאזינַאגרָא 2 לוש
 :ַאסַאּבמַאװ ג"פ) עמעָאּפ -- יָאידַארז ;(46/

 :עפיטשװ ;(46 ז"ז ,1922 ,ץעשרַאװ ,"רָאד
 ,1919 ,"שנעמ ןוא רוטַאנז ג"פ) "שיר
 .סעירעס יד טול רעדיל ךוּב ַא--(48 ז"ז

 ;רעטניװ ,טסּברַאה ,רעמוז ,,גנילירפ
 ײקעטָאילּביּב:לושח ג"פ) "גנַאזעגגנַאזח
 זיו ,עשרַאװ ,"עגיל:רוטלוקא רעד ןופ

 .,"ג"פ-ללּכו) "ןָאה רענַאגַאלַאג רעדײי ,0
 ענייז ןופ גנולמַאזַא ,(1922 ,ןילרעּב
 'ןופ ג"פ) "קידנעײגיײּברַאפפ ט"א ןעייסע
 ַאגרָא-לֹוש רעשידיי רעלַארטנעצז רעד
 +טנַא (73 ן"ז ,1921 ,ענליוו ,?עיצַאזינ
 ןגעוו יד ףיוא? ןעלקיטרַא לקיצ ַא טלַאה
 =קיטרַא ךיוא יװ ,"גנוטכיד רעשידיי ןופ
 ,ָאקטיווק ּבייל ,ןײטשּפָאה רוד ןגעוו ןעל
 ,גרעּבנירג יבצ:ירוא ,רענַאקירעמַא יד
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 ,טיל .מ ;"ןעניגַאב, ב"מז ןיא ,דנאליײר ,פ
 ,ןישורּבָאד ,י !1 ,1919 ,טלעװ:רעכיּב ןיא ,װָאקאװ

 "גנויא ,ןירעפלײה ,5 ;} 84--77 זײז 4,"גנַאגפיוא ,

 ללה 1229 ,1921 ,"גָאט רעזנואא ןיא ,"טייק

 ,ןילטיײצ

 .א ;1921 *טנעמָאמ , ןיא ,"טסנוק טימ לעדנַאה

 ,"ןעכערּפשעג עשירארעטילע ,שטיװָאּבוקַאי ,ל
 ,עפ ידפ ,רעּנמיא ,י .ש } "טנייהא ןיא ,1

 "גולפ עשירארעטיל ןיא ,"דנואו רעד ןיא רעד

 "סעל ןופ עיזעָאּפ יד ,רעגינ ,ש ;1 *ןעטפירש
 "נוא  ןיא טקורדעגרעּביא ,"גָאט, ןיא ,"גנורעט

 .וצ, ןיא ,!ס ;421 ןוא 415 ,1922 ,"גָאט רעז
 ,"ןעבעל עײנ , סָאד ןיא ,{ס ;/ ,1922 ,"טֿפנוק
 .לעּב ;011 ,"ןעגניר, ןיא ,ליזיימ ,ג ;4 ,3

 ,סעלעיעל .ַא ;3 ,"טרָאװ עיירפ סָאד, ןיא ,ןוימד

 ןיא ,רעגניז ,* 2--3}  ,1922 "ךיז ןיא; ןיא

 | ,350--345 ז"ז ,1923 ,"טלעװ-רעכיב ,

 -- 1872 בא 'ּב) לאינד קַאשרַאמ
 ,דנַאלרוק ,םוקוט ןיא .ּבעג (

 טנגוי רעד ןיא ,הילא-קחצי ,רעטָאט ןייז
 טָאה ,דמלמ ַא הנותח רעד ךָאנ ,יוליע ןַא
 ?עג רעטעּפש ךיז
 ,"שייוגפ וצ ןעמונ

 רעטניוו ןייא ןיא
 *עגוצ ךיז) טיײצ
 יַאזקע םוצ טיירג
 .טַאװירּפ ףיוא ןעמ
 ןעמוקַאּב ,רערעל
 יּפַא ןַא רַאפ םשַא
 טזומעג ןוא סרֹוק

 ךיז ,עילימַאפ רעד טימ ןייז רקוע 8
 רערעל ַא ןעװעג ,עֹװַאּביל ןיא טצעזַאּב
 טנפעעג ךָאנרעד ,לוש רעשיניורק ַא ןיא
 טינ רעּבָא ,לושרַאטנעמעלע ענעגייא ןַא
 טזומעג עציטש ןייק םענייק ןופ קידנּבָאה
 ןיז ענייז טנרעלעגסיוא ,ןסילש לוש יד
 ןכָאק -- רעטומ יד ,ןסָאריּפַאּפ ןכַאמ וצ
 ,ןדנואושרַאפ רע ויא ןײלַא ןוא סַאװק

 עשרַאװ ןיא טּבעלעג טייצ עסיוועג ַא
 טיײלעגנוי ןיירק ַא ןוכ טלגנירעגמורַא
 טעטש יד רעּביא ןרָאפעגמורַא ,םיליּכשמ

 | ןיא ןלַאפעגנײרַא לָאמניײא ,דיגמ סלַא ךעל

 1/ ,ּב ןַאקיסקעל

 .רעד ןוא קיטעטסע עטלעפירקרעפ יד ,
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 טעגרהרעד ןוא שרדמ:תיּב ַא ןּבעל ּבורג ַא
 טזומעג רָאי 10 וצ ןיוש טָאה .מ .ןרָאװעג
 עג ,ןלוטש ןטכָאלפעג ,ןענרעל ןרעהפיוא
 ,טנעיילעג ליפ רעייז ןוא ןסָאריּפַאּפ טכַאמ
 עכעלטסירק יד ןסָאריּפַאּפ טימ קידנלָאצ
 ײיסור ןגרָאּבסױא םיא ןגעלפ סָאװ ,ךעלגנִיי
 ןעוועג שאיימ ךיז ,רעכיּב עשטייד ןוא עש
 רע טָאה ,רעטָאפ ןופ ןעמוקקירוצ םעד ןיא
 =סיוא ךיז רעטומ רעד ןופ ןליוו םעד ןגעק
 ןייק ןרָאפעג 1891 ,יירעטסוש טנרעלעג
 ןיא טלעטשעגּפָא ךיז געו ןפיוא ,י"א
 ,רעטָאפ םעד טנגעגַאּב ואו ,עשרַאװ
 עכלעוו ,עילימַאפ ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא
 טרַאנעגסױא ןיײװכעלסיּב םיא ייַּב טָאה
 ןּבעגעגּפָא רעטעּפש ,תואצוה:געוװ ענייז
 ןיא טנידעג ,טַאדלָאס ַא רַאט ןרָאװעג
 :ַאיצַאס ַא ןרָאװעג רעטילימ ןיא ,ענווָאק
 :עּפש ,"דנוּבז ןיא קיטעט ןעוועג ,טסיל
 רע ואו ,קסנימ ןיא טצעזַאּב ךיז רעט
 סלַא -- ךַאפ ןייז ייּב םויה:דע טעּברַא
 --- ,טַאטשרַאוװ-רעטסוש ַא ןיא רעטעּברַא
 ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא רָאי רעק90 יד ףוס
 ןיא ,שטייד ןיא ןלעװַאנ ןיא רעדיל
 :עג רעטכייל זיא םיא ךַארּפש רעכלעוו
 ,ןקורדסיוא עקירעהעג יד ןעניפעג וצ ןעוו
 ?רַא רערענָאיצולָאװער רעד ּבילוצ רעּבָא
 טשרע ,ןּביירש סָאד טקיסעלכַאנרַאפ טעּב
 רעטסנרע ךיז (1904) עמרוט ןיא קידנציז
 טָאה ,שידיי ןיא ןּביירש םוצ ןּבעגעגּפָא
 1905 טסּברַאה "דניירפא ןיא טריטויּבעד
 ןַאד טניז ,"םייהַאק גנולייצרעד רעד טימ

 ,ןציקס ןוא ןעגנולייצרעד טכעלטנפערַאפ
 :ָאיצולָאװער ןוא :רעטעּברַא ןופ בור סָאד
 ןוא ןטושּפ ַא טימ טנכייצעגסיוא ,ןּבעל ןרענ
 ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ךיוא םזילַאער ןקיצרַאה
 ןעּבעלא ,"גנוטייצ רעשידיאז ,"דניירפק ןיא
 :טייצ .ַא"א "רעקעווח ,"טפַאשנעסיו ןוא

 ײרַא ןַא טימ)ןַאמָאר ַא ַא"צ ,ה"מז ןוא ןטפירש |

 (ןידלעהטּפיֹוה סלַארעקיוה ַא לדיימ-רעטעּב

 ,"דניירפ, ןיא) "ענעסיוטשרַאפ יד? ט"א

(12) 
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 עסעיּפ:רעדניק -- "לעטעביז סָאדא ,(1913 -

 צ*

 רעדע ,(1915 "ךַאלעמיוּב עקנינירג ןיא)
 סָאד/ סיקסווָאלטישז ןיא) עמעָאּפ-"רצוא
 :נפָאװ רעדײ ,(ט111 ,1909 ,יןעּבעל עיינ
 ןיא .("רעקעווװ ןיא) עמעָאּפ -- "דימש
 :צעלק .ּב ג"פ) "ןעגנולייצרעדא : םרָאפכוּב
 ךיוא טָאה .(214 ז"ז ,1921 ,ענליוו ,ןיק
 :נערַאפ ןוא ןעמַארד ייווצ ןּבירשעגנָא

 ןוא גָאטש עסעיּפ סיקס--נַא .ש טקיד
 ?טכַאנ !

 ?ןאוועגסיוא 1911

 .-1894 5/אוװ) םהירכא שמיװָאקשָאמ
 ,עינעמור ,סַאי ןיא .ּבעג (

 3 ןֹופ .רעלדנעהספרָאד ַא ןופ ןוז סלַא
 ןיא--1 ןופ ,רדח ןיא טנרעלעג ןָא רָאי
 רעשינעמור רעד
 12 וצ ,לושסקלָאפ
 ןעמוקעגנָא רָאי
 ,טָארקטינש ַא ןיא

 :רַא ןייק טרעד
 רע יד ,עניטנעג
 עכעלטע עטש
 ,ייּב טּבעלעג רָאי
 "אב ךיז ןַאד ,עינָאלָאק ַא ןיא רעטעפ ַא
 1914 טניז .סערײא:סָאנעוּב ןיא טצעז
 :ערייא:סָאנעוּב יד ןיא רעדיל טקורדעג
 עשידיאק יו ,ןטפירשטייצ עשידיי רעס

 רעדא ,"טייצ עיינצ ,"עסערּפ יד; ,"גנוטייצ

 ,"ַאניטנעגרַאק ,"דרַאגנַאװַאש ,ײטסינָאלָאק
 ?רעדניק ןיא ,"ןיילק ןוא סיורג רַאפז -
 רע:י"נ יד ןיא ךיוא ,"ךַאלעמילּבח לַאנרושז -
 סלַא ,"סדנוקז ןוא "רעפּפמעק ןעשידיאק !

 עּפורגײוװיטַאיציניא רעד ןופ רענייא
 "ןעלגעזא רעטכיד עשיניטנעגרַא-גנוי ןופ
 ?געזװ ןיא רעדיל לקיצ ַא טכעלטנפערַאפ
 ,סערייא?סָאנעוּב) ?"טפעהלמַאז / ןעל
 ֵל ענייז ןופ בור סָאד ,(90 ז"ז ,5
 ;לךיי יִד ןופ ןּבעל סָאד ןעגניזַאּב רעד
 רעייז  ,עניטנעגרַא ןיא ןטסינַאלָאק עש

 :ךַא עשרעיופ עטשטנעּבעג ןוא עטנוועג
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 טּבעװעגרוד ןוא דיײרפ טימ לופ ,טעּב
 ,םייה רעטלַא רעד ךָאנ טפַאשקנעּב ַא טימ
 :ַאלַאּב עשיניטנעגרַא ןּבירשעג ךיוא טָאה

 "עקירעמַא:םורדז לַאנרושז:שדוח ןיא ,סעד
 רעדילא עשיריל לקיצ ַא טכעלטנפערַאפ 1
 :רעדיל ַא םרָאפכוּב ןיא ."דניק ןיימ וצ
 רעּבעגסױרַא) "עניטנעגרַאװ גנולמַאז
 ,1925 ,סערייא:סָאנעוּב ,דנַאלָאטש בקעי
 ,(80 ז"ז

 ,81 ,"רעטעלּב עשירארעטיל ןיא ,קראמ ןרהא

 -- 1862 ?ןא) (ןבואר) דוד דיגמ

 ַא ןיא ענליוו ןיא .ּבעג (
 'ר טימ סחיתמ ךיז זיא עעלעוו ,החּפשמ
 | | ןוא להַאװ לואש

 =ַאּפ ןופ ם"רהמ
 םעד טימ ןוא עוד
 שצָאלַאּפ ןטמירַאּב
 סחנּפ 'ר דיגמ רעק

 --רעטלע רעד וצ

 קָאשיּפינש ןיא בר
 סנואג םעד ןיא
 "אפ ןייז ,ןטייצ

 חנ-ללה רעטסואװַאּב רעד זיא רעט
 םעד ןופ רּבהמ ,רעדיינשנייטש
 :כָאט ַא--רעטומ יד ;"אנליוו ריעח רפס
 ןופ רבחמ םעד ,ןָאדרָאג בקעי ןופ רעט
 2ליוו ןיא ןגיוצרעד ."הנש ףלא לע חולח
 2ַאּב רָאי 15 וצ ,תובישי ןוא םירדח רענ
 =ָאװַאנ םעד ,ןיּבר ןייז ןופ הכימס ןעמוקי

 ינַא רעּבןמלז בר רעקסוװָארדנַאסקעלַא
 :עגסיוא ןרעטסקע סלַא ךָאנרעד ; יקשיש
 ןופ סרוק םעד ףיוא ןעמַאזקע ןטלַאה
 ?עדַאקַא-טסנוק יד טקידנעעג ,עיזַאנמיג

 ,(יירעלָאמ עשירָאטסיה) ּב"טּפ ןיא עימ
 .םעד ןוא טוטיטסניא ןשיגָאלָאעכרַא םעד
 .ינוא רע-ּב"טּפ ןופ טעטלוקַאפ ןשילַאטנעירָא

 רַאטערקעס ןעוועג רָאי 4--3 ,טעטיסרעוו
 םעד ןסַאפרַאפ םייּב ןיפ ףסוי:לאומש ייב
 1885 טניז ,"לארשי תסנּכז ןוא "רצואהז
 עיצולָאװער רעד זיּב 1890 ןופ ,ּב"טּפ ןיא
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 ער ןיא השמ תד ןופ רערעל 1917 ןופ
 :עטָאילּביּב 1918 טניז ,סעיזַאנמיג:סגנוריג

 :ילַאטנעירָא ןוא רעשידיי רעד ןופ רַאק
 רעכעלטנפע רעד ןופ גנולײטּפָא רעש
 סיבּכרה .א ףיוא קעטָאילּביּב רעשיכולמ
 רעד ןופ רעטלַאװרַאפ--1922 ןופ ,טרָא
 רעד ייּב קעטָאילּביּב-עדנײמעג רעשידיי
 :ַארּפ 1921 ןופ ,"הלּכשה יציפמ הרבחח

 רֶעְד רַאפ טוטיטסניא ןשיסור ןופ רָאסעּפ
 טמיטשַאּב 1925 ,ןטסנוק ןופ עטכישעג
 :וא ןיא שיערּבעה ןופ רָאסעּפָארּפ סלַא
 ;בײא ןוא רעטשרע רעד) טעטיסרעווינ
 :ָאד רעד ףיוא דנַאלסור ןיא דיי רעקיצ
 :רַאפ רָאי 8 וצ ןיוש --,(ערזעטַאק רעקיז
 ,שידיי ףיוא לּביּפ עשיזיוצנַארפ ַא טסַאּפ

 ףיוא םישודיח ןּבירשעג רָאי 12-11 וצ
 ץנעדנָאּפסערָאק ַא טימ טריטויּבעד ,ארמג
 אב ךיז רעטסעּפש ,,1879 "ירבעה; ןיא

 רפסז ,"הריפצה? ,"ץילמהז ןיא טקילײט
 ?עהײ ,"םלועה? סעשטיוָאניּבַאר ,"הנשה
 עשידיי:שיסור ענעדיישרַאפ ןיא "רַב
 ךיוא ,03 רעד ןיא ,ּב"מז ןוא ןלַאנרושז
 ,ןגוע ,,מ ר"ד ,יברעמ--ינופצ יװ ,ּפ"א
 ,הדעה רבה ,'א 'פ ,ארפס לארשי ,ג"ור
 סגזזגװ 8006'6 ,םדאה דחא ,ד--מ י"ק

 יקפסא ,ם"ודא ,םדאה ןמ ,ם"דא ,(זגעסמ

 :ַאק םעד טריטקַאדער .ַא"א קמריק ,אירל
 טמקס8- ,1897 "דוד המצז רפס ןשימיַאר
 םעד ,ז"סרת--ה"סרמ .,,0414 ם080002טעא'מ

 שיערּבעה ןיא ,ט"ערּת ,"היחּתהי חול
 :ךעשט ,ש טימ ןעמַאזוצ) שיסור ןיא ןוא
 2גסיו רעטרעדנוה ץוחַא .(יקסווָאכינ
 ןיא ןציטָאנ ןוא ןעלקיטרַא עכעלטפַאש
 ןיא ןּבעגעגסױרַא ןכַארּפש ענעדיישרַאפ
 ןופ .ורעּביא) "המהּבה תחיבטח :םרָאפכוּב
 2בֵא תודלוּתח ,(1893 ,ענליוו ,ַאּבמעד ר"ד
 'רח ,(224 ז"ז ,1897 ,עשרַאװ) "יקסלוקוט
 ,1897 ,ב"טּפ) "גרוּבציג ןרהא-יכדרמ
 "גרוּבצניג תוחפשמ תודלוּתע ,(32 זיז
 עקינייא ךיוא ,(308 ז"ז ,1899 ,ּביטּפ}

 358 ךיגמ

 ײװ ,שיסור ןיא קרעװ עכעלטּפַאשנסיוװ
 ,ּב"טּפ) "קיטַאמגָאד עשידיי עזעיגילער ידח
 ןדיי יד ,"עיגרוטיל עשידייז - ,(2
 .ַא'א (32 ז"ז ,1919) יזַאקװַאק ףיוא
 *רַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה שידיי ןיא
 ,"טַאלּבסקלָאפ ןעשידויײ ןיא ןעלקיט
 סָאדװ) "דניירפצ ,אגידעמלעד ּפ"א ךיוא
 ןיא ,רעכוזעּב ַא פ"א ךיוא ,('ןעּבעל
 -ייא ןעוועג ,"טַאלּבגָאט רעדַארגָארטעּפ;
 ןגעװ ןּבײרש וצ עטשרע יד ןופ רענ
 רעשידי רעד ןיא טסנוק רעשיטסַאלּפ
 =טנפערַאפ א"צ ,(?דניירפל ןיא) עסערּפ
 =רעלוּפָאּפ ןייז ןופ ּבײהנָא םעד טכעל
 :טפירש ידז טעּברַא רעכעלטּפַאשנסיװ
 יי ןופ קרעװ ןשיסור םעד טול ,"טסנוק
 עניימעגלַא עטרירטסוליאש רעצינש ּב
 ?שדוח ןיא) "סנכייצ:טפירש ןופ עטכישעג
 ;ע111 ,1905 ,יןעּבעל סָאד; לַאנרושז
 גנַאגרעטנוא םעד ּבילוצ טקידנערַאפ טינ
 טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ ,(לַאנרושז ןופ
 =טפַאשנסיװ יײר ַא ץוחַא ,םרָאפכוּב ןיא
 ,שיסור ןוא שִיערּבעה ןיא קרעװ עכעל
 --ַא"א םיריש יו ,עשיטסירטעלעּב ךיוא
 יד/ :שידיי ןוא שימרא ,שיערּבעה ןיא
 ?טע-שירָאטסיה--"טסנוק:סקלָאפ עשידיי
 עג טלעטשַאּב) טקעיָארּפ רעשיפַארגָאנ
 ?טסניק ןייז רַאפ יקס--נַא .ש ןופ ןעוו
 ?מיטסקלָאפ--"רעדילח ;(םוּבלַא ןשירעל
 }עשירָאטסיה ,עלַאנָאיצַאנ ,עשידיי:ךעל
 :צעזעגרעּביא ןוא עלעניגירָא ,ןסנַאמָאר
 :יא ,רעטקַאנײא--"ךלמײסופ רעד; ;עט
 ןטָאדקענַא עשירָאטסיהײ ;עג ןופ ,זרעּב
 סנטצעל טעּברַא ."אטילד םילשורי ןופ
 :ָאידנַארג רעיינ ַא ןופ טקעיָארּפ ַא ףיוא
 =גילָאּפ ַאילּביּבװ רעד ןופ עּבַאגסױא רעז
 -רַעֹת עלַא ןײרַא ןעמוק סע ואוו ,יַאטָאל
 ןעגנוצעזרעּביא עשירָאטסיה ןוא םימוג
 ?ַאלק ,עשילַאטנעירָא ןיא לּביּב רעד ןופ
 יײּב) ןכַארּפש עשַיעּפָארײא ןוא עשיס
 ענעדיישרַאפ ןוא ןכַארּפש ןופ 'מונ 0
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 :יבתּכ עטלַא טימ ןכילגרַאפ ,(תואחסונ
 טנעיילעג ,ןּבַאגסיױא-לּביּב עטלַא ןוא די
 רעלַארטַאעט רעשידיי רעד ןיא סעיצקעל
 :טנּבעל ןשידיי ןשירָאטסיה ןגעוו עידוטס
 ףיױא טעּברַאעג ,רוטלוק ןוא רעגייטש
 קידנעייז ךָאנ ,טסנוק ןופ טיּגעג  םעד

 עירעס ַא טרירטסוליא 1884 ענליוו ןיא
 יב טקורדעג) ךעלכיּב-סקלָאפ עשילוּפ
 :יּבוי סיקסלָאקָאטנַא ףיוא ,(שטיװָאמולּב
 .גנולעטשַאּב סװָאסַאטס טיול ,1897 ,ייל
 ןיא סערדַא ןשירעלטסניק ַא טנכייצעג
 ןופ טסילַאיצעּפס ַא ;וװ"זַאא ליטס ןשידיי
 ןופ רעדנירגטימ -- .טנעמַאנרָא ןשידיי
 ןיא שרדמ-תיּב ןשירחוס ןיא ס"ש הרבח
 עשידיי ענעדיײשרַאפ ןופ דילגטימ ,ּב"טּפ
 ?עטיל ןוא עכעלטּפַאשנסיװ עשיסור ןוא

 םעד ןופ ַא'צ ,ןטפַאשלעזעג עשירַאר
 רַאפ טפַאשלעזעג רעד ןופ טעטימָאק
 .קיזומסקלָאפ רעשידיי

 483 יז ,8| ,זפ

 1865 ?/א{ (היבצ) הנח דיגמ
 רעטכָאט ַא ,ענליוו ןיא .ּבעג (

 ,מ דוד ןופ יורפ יד ,ןַאמרָאד גילעז ןופ

 גרוּברעטעּפ ןיא ןגיוצרעד ןָא רָאי 2 ןופ
 ןענװַאד טימ ,טייקמורפ ןוא תודיסח ןיא
 שמוח ףיוא םייּבר טימ ,גָאט ַא לָאמ 3
 םעד ןגעק ,רעטעּפש .,לג"דא י"שר טימ
 ,עיזַאנמיג טכוזַאּב ןרעטלע יד ןופ ןליוו
 טקידנעעג -- טכערגיואוו ּבילוצ ךָאנרעד
 ןוא סנירעשוקַא רַאפ טוטיטסניא םעד
 טקורדעג .רָאטקַאדנָאצ סלַא רעטעּפש
 :ײֵצ עשידיי עקינייא ןיא ןעגנוצעזרעּביא
 ,"טַאלּבסקלָאפ ןעשידויז ןיא יװ ,ןעגנוט
 רעד ףיוא ןטערטעגפיוא זיא יז ,7
 :גַאטעליד סלַא טשרעוצ ,עניּב רעשידיי
 ןופ דילגטימ סלַא 21--1919 ןוא ןיט
 ןיא רעטַאעט:רעמַאק ןשיטַאמַארד ןשידיי
 ןופ ישזער רעד רעטנוא גרוּברעטעּפ
 ?רעּביא רעטַאעט םעד רַאּפ ,יקסווָאנַארג

 יה ,"עךגילּב ידח סקנילרעטעמ טצעזעג

 0 ינודקומ --- טאקסומ -- דיגמ

 רעד/ סװָאכעשט עסעיּפ ַא סנַאמרע
 יא ריא זיא טכעלטנפערַאפ ,"לגיופ:םי |

 =עּברַא סנַאמגנַאל פיליפ ןופ גנוצעזרעּב
 ג"פ) "רעזַארוט לעטרַאּבז עמַארד?רעט
 ןיא םינינע עשידיי רַאפ טַאירַאסימָאקח
 טרָאװ:טײלַאּב ַא טימ ,1919 ,יגרוּברעטעּפ
 +:רעּביא עקידרעירפ ַא ;תובשחמ?לעּב ןופ
 טקורדעג זיא עמַארד רעד ןופ גנוצעז
 .("גנוטײצ:נַאמָארװ רעװעשרַאװ רעד ןיא

 ייוצ - היעשי ןוא בקעי טאקסומ
 רעשִיערּבעה ַא ןופ םירבחמ יד ,רעדירּב
 תרוּת רוצקח ט"א שידיי ןיא קיטַאמַארג
 .ׂש ןופ גנוצריקרַאפ ַא -- "תירבע ןושל
 .(1853 ,עשרַאװ) קרעוו סנהּכ

 ,5235 "םירפסה רצוא, ,בקעיײןּב

 ס"פ ( --1878) ,א ינודקומ

 ןיא בעג לעּפַאק רדגסּכלַא ןופ
 =וקַאּב טָאה ,ּבוג רעקסנימ ,שטַיוװעכעל
 טנרעלעג ,גנויצרעד עלענָאיצידַארט ַא ןעמ

 ןוא רדה ןיא
 רעטעּפש ,הבישי
 ןּבױהעגנָא ךיז
 טימ ןּבעגוצּפָא

 5ליּב רענײמעגלַא

 ?עג ַא ןוא גנוד
 ?עג טייצ עסיוו
 .ןרעטסקע ןַא ןעוו
 ןייק קעװַא 3
 ,עיפָאסָאליפ טרידוטש טָאה וע ואוו ,ןרעּב

 ָאל ןיא ךיוא טּבעלעג טייצ וצ טייצ ןופ
 *וטש 9 -- 1907 ,זירַאּפ ,עווענעשז ,ענַאז
 יבוא רענרעּב ןיא ץנעדוױּפסירוי טריד
 ר"ד לטיט םעד ןעמוקַאּב ןוא טעטיסרעוו
 ךגעװ עיצַאטרעסיד ןייז ןופ ךמס ןפיוא

 +לרַארעטיל .גנוּבעגצעזעג:רעטעּברַא רעד

 =רעד ַא טימ ןּבױהעגנָא טייקיטעט עש

 .אירול ףסֹוי ןופ ר"א "דוי} ןיא גנולייצ

 ?םיביבאה תשלש} עציקס רעד טימ ןוא

 טקורדעג טפָא 8 -- 1906 ,"הפצהז ןיא

 ?"געֹוש ןיא ןציקס ןוא ןעגנולייצרעד
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 ,"קלָאפ עשידוי סָאד/ ,"ןעּבעל רעזנואז
 רעדח ,"ןעּבעל ןוא טסנוק ,"טרָאװ סָאדח
 ןיק ןעמוקעג 1909 .ַא"א "געװ רעיינ
 :עּברַאטימטּפיױה סלַא ןײרַא ןוא עשרַאװ

 "טלעוו עיינ יד/ גנוטייצ רעד ןיא רעט
 ןּבירשעג ואוו ,רָאטקעּפס .מ ןופ ר"א
 :יא עשיטילָאּפ עכעלגעט ,ןעלקיטרַאטיײל
 *ץגנָא ךיוא ןוא ןעגנולייצרעד ,ןטכיזרעּב
 סלַא טייקיטעט עשיטַאמעטסיס ןייז ןביוה
 רעטנוא) .מ פ"א רעקיטירק:רעטַאעט
 ןטערטעגפיוא רע יא ס'פ ןקיזָאד םעד
 ;"ןעּבעל רעונואק ןיא לָאמ ןטשרע םוצ
 ןופ טיּבעג ןפיוא לקיטרַא רעטשרע ןייז
 סװעיערדנַא .ל ןגעוו ןעוועג זיא רעטַאעט
 ,("געוװק ןיא ,"ןרעטש יד וצ} עמַארד
 סלַא ןעװעג ךישממ טָאה רע עכלעוו
 טניז ,"דניירפצ ןופ רעטעּברַאטימ-טּפיוה
 ּב'טּפ ןופ רעּבירַא 1910 ןיא גנוטייצ יד
 =סיוא ןכָאנ ךיז טָאה יז זיּב עשרַאװ ןייק
 ןיא .טכַאמרַאפ המחלמ רעד ןופ ךָארּב
 וצ ןּביױהעגנָא ךיא .מ טָאה "דניירפא
 ךיוא יװ ,ןענָאטעילעפ עניילק ןּביירש
 רעשידיי רעד ןופ, ט"א רעדליּב:ץניװַארּפ
 רָאי ייווצ עטשרע יד ,ףילַאק פ"א "סַאג
 רעשידנעלסיוא ןופ גנולײטּפָא יד טריפעג
 ןציטָאנ עשירַארעטיל ןּבירשעג ,קיטילָאּפ
 ּפ"א ךיוא ,ןעלקיטרַא ענעדיישרַאפ ןוא
 "ךניירפח ןיא טעּברַאטימ ןייז .ל ,דמל ,ל--ק
 רעד ןיא טרעהעגפיוא טינ ךיוא טָאה
 סָאד טריטקַאדער טָאה רע טעװ ,טייצ
 :סױרַא זיא סָאװ ,"טַאלּבנעגרָאמ רעזדָאלח
 =/ּברַאטימטּפיױה רעד ייּב 1913 ןעגנַאגעג

 ,רזעילא-ןּב ,ּבילטָאג .י ןופ טפַאשרעט
 טָאה טייצ רעד רַאפ .ַאיא ןַאהַאק רַאזַאל
 :ץךיישרַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז רע
 ןוא עּפָארײא ןופ ןּבַאגסױא עשידיי ענ
 "שידוי ּב"מז סעצרּפ ןיא ַא"צ ,עקירעמַא
 ןיא ,("ענהיב עשידוי יד ןוא ןידרָאג)
 ןיא ,("רעגניטע המלש ר"דז) "סקנּפז

 ,י ןופ ר"א "להַארטש רעדח טַאלּבנכַאװ

 יגודקומ

= 
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 :ייצרעד ,ןעלקיטרַא-רעטַאעט) דיירפ ,מ
 ּב"מז סיורג ַא טריטקַאדער ;(ַא"א ןעגנול !

 ,ןימיש .ּב ג"פ) "דנעגוי עשידוי ידח ט"א
 14--1909 ןופ ךשמ ןיא .(1910 ,עשרַאװ
 רעד טימ שיטקַארּפ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז
 ןוא סרעטייוו .א טול ,עגַארפ?רעטַאעט
 גנוקריווטימ רעד ייּב עוויטַאיציניא ןייז
 ןוא רעלעטשטפירש עשידיי עּפורג ַא ןופ
 ,שַא םולש ,ץרפ ,ל יי יװ ,רעוט:ללּכ
 ,ןעוייר ,א ,גרעּבמָאנ .ד .ה ,ןָאזעניד .י
 חנ ןוא ןיוועל .ג ר"ד ,דלעפנעזָאר .ש
 =עג:טידנַאמָאק ַא טעדנירגעג דלעפנעזָאר
 ,רעטַאעט ןשידיי ןטוג ַא רַאפ טּפַאשלעז
 =עגרעּביא טָאה המחלמ:טלעוו יד רעּבָא
 ,עּפורג רעקיזָאד רעד ןופ טעּברַא יד ןסיר
 ןויטקַא ןַא ןעמונעג המחלמ רעד תעשּב
 יד רַאפ טעּברַאספליה רעד ןיא לײטנָא
 :לופַאּב סלַא ,עזָאלמײה ןוא ענענורטנַא
 :ימָאקספליה ןלַארטנעצ ןופ רעטקיטכעמ
 טעּברַא יד טריפעגנָא ּב"טּפ ןיא טעט
 ?רעּביא ,ריּביס ןיא ןוא עגלָאװ רעד ףיוא
 -רַאפ ןוא עכָאּפע:קַאשטלָאק יד טּבעלעג
 =רעגריּב רעד ןופ תונורכז טכעלטנפע
 ןיאװ ּב"מז םעד ןיא ריּביס ןיא המחלמ
 ןופ ר"א "עיצולָאװער ןופ הפוקּת רעד
 =גער עשיר=.ס יד) רעװָאקירעשט .,א
 ?ךַאפ 1920 ,("ןדיי ןוא קַאשטלָאק ,גנור
 טּבעלעג טייצ עסיוועג ַא ,דנַאלסור טזָאל
 ער ןוא טריזינַאגרָא ואוו ,ענוװָאק ןיא
 עשיטַארקָאמעד עכעלגעט יד טריטקַאד
 .ד ןופ לײטנָא םעד ייּב "סיינ} גנוטייצ
 :ָאנמלק .ז ,רידַא:ןּב ,ףיטש .נ ,ןָאטלעגרעּב
 םעד ףױא קידנקוק טינ .ַא'א שטיוו
 יד טָאה שזַאריט םעניילק ךרע יפל
 גנוקריוו עסיורג ַא רעייז טַאהעג גנוטייצ
 ואוו ,עטיל ןיא ןסַאמ עשידיי יד ףיוא
 זיא "עמיטש עשידיא? עשיטסינויצ יד
 רעקיצנייא רעד טעמּכ ןעוועג ןַאד ויּב
 ,טייקכעלטנפע רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא
 גנוטייצ יד ןּבעגעגרעּביא 1922 יַאנ ןיא
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 יוװַאק ןיא רעוט עשיטַארקַאמעד עּפורג ַא

 ןוא שאוּב וָאכינרעשט ףסוי טימ ענ

 טײצ עסיוועג ַא עקירעמַא ןייק געוו ןפיוא

 :רַא קידנקורד ,דנַאלשטײד ןיא טּבעלעג

 :ליוו ןיא ןוא "גָאט? רע:י'נ ןיא ןעלקיט

 עירעס ַא) ןעזייר .ז ןופ ר"א "גָאט רענ

 לעיצעּפס גנוטייצ רעד ןיא ןעלקיטרַא

 רעשידי רעד ןופ ןּברוה םעד ןגעװ

 זָאּפ רעד קגַאדַא עטיל ןיא עימָאנָאטװַא

 ןיא 1922 טניז .(ןטסינויצ יד ןופ קיטיל

 ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא ,י"נ

 ?קיטרַא ץוחַא ואוו ,"לַאנרושז ןעגרָאמ,

 (ןשילגנע ךיױא ןוא) ןשידי ןגעװ ןעל

 ?בוּפ ךעלטנכעוו טכעלטנפערַאפ רעטַאעט

 :עג-שידי ףיױא ןעלקיטרַא עשיטסיציל

 טייצ ןופ ,עלערוטלוק ןוא עכעלטפַאשלעז

 עשיטילָאּפ ןײמעגלַא ףיוא ךיוא טייצ וצ

 :ַארעּפמעט ליפ טימ ןּבירשעג .סעמעט

 ןקידעּבעל ןקיטרַאנגײא ןַא ןיא טנעמ

 יד ןגעק טדנעװעג טּפױהרעד ,ליטס

 ,ןּבעל ןשידיי ןיא ןעגנוניישרע עוװיטַאגענ

 יז ,עיצַאזילַארָאמעד רעקיטסייג רעד ןגעק

 רעלוּפָאּפ רעייהעגמוא ןעלקיטרַא ס--מ ןענ

 םעד ןופ טעמּכ טקורדעגרעּביא ןרעוו ןוא

 ,ןלױּפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי לייט ןטסערג

 עירעס ַא ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא 1926 ינוי

 ט"א ןעגנולדנַאהּפָא עשירָאטסיה:רוטלוק

 ךיז טקילײטַאּב ."רעלטסניק ןוא טסנוקח

 ערעדנַא ןיא טײצ וצ טיצ ןופ ךיוא

 ,"סדנוק רעסיורג רעד" יװ ,ןטפירשטייצ

 ןעמַאוצ טָאה ."טפנוקוצפ ,"יש .א ,פז

 גנולײטּפָא יד טריטקַאדער ןיקלע .מ טימ

 ןרעמונ 3 עטשרע יד ןיא רעטַאעט רַאפ
 רעטַאעט רַאפ לַאנרושז:שדוח םעד ןופ

 יינ .ש עז) "טילַאעט רוטַארעטיל ןוא
 :רעטנוא ןָאסדוי .ש טימ ןעמַאזוצ ,(רעג
 רעשידיי א ןופ עּבַאגסױא יד ןעמונעג
 רעדייל רעּבָא ,עידעּפָאלקיצנע:רעטַאעט

 :ַאער טינ גנומענרעטנוא עקיזָאד יד זיא
 ,ל טצעזעגרעּביא טָאה--.ןרָאװעג טריזיל
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 *תמ רעגידעּבעל רעדי עמַארד סיָאטסלָאט
 ?וּפָאּפ יד ןופ רענייא -- ,(1913 ,עשרַאװ)
 ?עילעפ ןוא ןטסיצילּבוּפ עשידיי עטסרעל
 עסיורג סרעדנוזַאּב .מ טָאה ,ןטסינָאט

 ,רעטַאעט ןשידיי םעד רַאפ ןטסנידרַאֿפ
 דלַאּב ןופ ךשמ ןיא טָאה רע ןכלעוו רַאפ
 רענייא סלַא ּפמַאק ַא טריפעגנָא רָאי 0
 ,רעקיטירק:רעטַאעט עטסעּב ערעזנוא ןופ

 =רעּפער-דנוש םעד ןגעק קיזנטערטסױרַא
 רעד ןופ טײקיזָאלנעעדיא ןוא רַאוט
 ןדעי קידנרעטנומפיוא ןוא עניּב רעשידיי
 .מ --.טיּבעג םעד ףיוא וטפיוא ןוויטיזַאּפ
 :שיריי םעד ןיא לײטנָא ןַא ךיוא טמענ

 םרָאפכוּב ןיא ,י"נ ןופ ןנעל ןלערוטלוק
 :יקס ןוא ןעגנולהעצרעפ :טכעלטנפערַאפ
 ןופ "קעטָאילּביּב עסיורגז עירעס) "ןעצ
 ;(212 ז"ז ,1911 ,ײעלַא רַאפ רעכיּבװ "ג"פ

 ןיפ גנולמַאז ַא / סַאּפש ןוא טסנרעװ
 "ןעקסערָאמוה ןוא ןעריטַאס ,ןענָאטעילעּפ
 ,(126 ו"ז ,1913 זדָאל)

 -- 1872 ,ּב וָארלעטרומ
 רעצעלדעש ,שטירזעמ ןיא .ּבעג (

 רעד ןיא ןעמוקעגנָא רָאי 15 וצ .טנגעג
 ייווצ טנרעלעג ואוו ,הבישי רענישזָאלָאװ
 ןילרעּב ה"צר ןופ החגשה רעטנוא רָאי
 קעװַא ןַאד ,קישטיײװָאלָאס םייח 'ר ןוא
 ןואגה ןופ הבישי רעגרוּבסערּפ רעד ןיא
 ןיא ןיו ןיא טרידוטש רעטעּפש ;רפוס
 קעניללעי ר"ד ןופ "שרדמ תיּבי םעד

 ךיז זירַאּפ ןיא ךָאנרעד ,סייוו .ה .א ןוא
 .ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד טימ טנעקַאּב
 ,רעטסעשטנַאמ ןיא טּבעלעג רָאי 5

 ואוו ,עקירּפַא:םורד ,ןוָאטּפײק ןייק קעװַא
 דומלּת רעד ןיא רערעלרעּבײא זיא רע

 סלַא טקילײטַאּב ךיז טָאה .תיללּכה הרוּת

 עשייערּבעה ענעדיישרַאפ ןיא טסילַאנרושז

 +םורד ןיא טרפּב ,ןטפירשטייצ עשידיי ןוא
 ,םיריש ךיוא ןּביױשעג ,עקירפַא

 4207--206 ז"ז ,"תונורכזה רפס, ,ןאמפָאה .ד ;נ
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 טבש דיי) רזעילא-םייח טַאקשומ |

 ,ווָאקול ןיא .ּבעג ( -- 1

 יהחּפשמ רעבושח ַא ןיא ,טנגעג רעצעלדעש

 ?יסח ןוא דומלּת ףיוא ןרָאװעג ןגיוצעד

 ןּבעגעגּפָא ךיוא ךיז ןײלַא רעּבָא ,תוד

 18 וצ .םירפס?הריקח ןוא הלּכשה טימ

 ןוא קסירּב ןיק טַאהעג הנותִח רָאי

 ךי טסעק ףיוא רעווש םייּב קידנציז

 ןוא םיקסופ ,דומלּת ןיא ןעוועג קסוע

 טָאה םירפס?הלּכשה ןיא לייוו ,םישרדמ

 ,ןקוקנײרַא טזָאלעג טינ םיא רעווש רעד

 טימ הרוּת ישודיח ןגעוו טרידנָאּפסערָאק

 ןָאזנַאטַאנ ש"ירגה יװ ,םינואג עכלעזַא

 יָאֹּפַאר ןהּכה י'ר ןואגה ,גרעּבמעל ןופ

 בעל סױרַא .ַא"א ענרָאט ןופ טרָאּפ

 ןּביױהעגנָא רעדיװ ךיז רע טָאה ,ךיז רַאפ

 םירמאמ ןּבירשעג ,הלּכשה טימ ןּבעגוצּפָא

 ,"למרּכהח ,"ץילמהז ,"ריגמהל הפויצה ןיא

 ,ףנה תֹוקתפ רוּפיס ַא טקורדעג 8

 -- "ךלמ ןורשיּב יהיוז רושַארּב ַא 4

 השמ ןופ גָאטסנריוּבעג ןטסטרעדנוה םוצ

 ?עגּפָא םיא טָאה רעכלעוו ,ערָאיפעטנָאמ

 יוהירּב ַא טימ ןוא הנּתמ ַא טימ טקנַאד

 -""א ןייק עינַאּפמַאק א טימ ןרָאפעג 0

 ןייז ןיא ןּבירשַאּב ןקורדנייא ענייז ןוא

 ,1890)) "לארשי יוה לעק לרפס
 לרפס ןייז ןבעגעגסױרַא ןַאד ,(160 ז"ז

 ןופ ןטכילפ יד ןגעו) "הלעמה םדאז

 ןייז וצ ןוא ךיז וצ ,טָאג וצ םכח םעד
 קלָאפ ןופ טכילפ רעד ןגעוו ןוא קלָאפ

 םירוּביח ענייז ןופ ,(45 ז"ז ,1894) ,םיא וצ
 ַא"צ ןענייז ,ט"רמ ּפיא ךיוא ,שידיי ףיוא
 ימע גוא םימכח ידימלתש :טנַאקַאּב
 ענאָש רעדנואוו ענייא רהעז .םיצראה
 טעװ רעזעל רעד עכלעוו ןופ עטכישעג
 סָאד ןעמענ סױהַא ערהעל ענייא ךיז
 עגיטפרעדעּב טיונ ןעציטש רעטנוא ייּב
 ןייז טשינ דייש רעטנוא ןייק ףרַאדעּב
 ,סעקַאטסָארּפ נוא עטרהעלעג ןעשיווצ
 ?עג ,םיצראה ימע ןוא םימכה ידימלּת

6 

 גוא דומלּת ןעגילייה םעד סיוא טּפעש
 .קורד ,ענליוו) "ןעּבירשעּב ןייש רהעז
 .ןופ הדלוּת אידח ;(24 ז"ז ,1896 ,סָאר

 .,םָאר קורד ,ענליוו) "יאחוי ןּב ןועמש יּבר
 =ירשעּב סָאד / ריאמ יּברק ;(23 ז"ז ,6
 ."יאנּת ןעגולק גוא ןעגילייה םעד ןופ גנוּב
 טייצ יד / ןקזה ללהח ;(20 ז"ז ,1895 ,טרָאד)
 ,ןעמורפ ןעזיד ןופ ןעקריוו ןוא ןעּבעל סָאד
 ,"ארזעז ג"פ) ײאנּת ןעגולק ןוא ןעגידלודעג
 ײּב בקעיז ;(20 ז"ז ,1899 ,װעשטידרַאּב

 =רַאװ) עמַארד עשילּביּב -- "ןרח ןיא ןבל

 ךױא רע ויא רשפא .ַא"א (1907 ,עש
 ןופ השעמח ךעלכיּב יד ןופ רֹּבחמ רעד
 נָאלּברַאפ רעד" ןוא "דיגמ רעצינזָאק
 ןופ ןרָאי עטצעל יד--."לַארענעג רעטעזד
 ,עגַארּפ ןיא טּבעלעג רע טָאה ןּבעל ןייז
 | ,עשרַאװ ייּב

 ףסא, ,אפפיל ;א 'ח ,"וירפוסו וינּבר רוד,

 ."שדחה ריּכזמה

 17/וװ -- 1834 יולה עשוהי חומ
 ,לגס .י ןופ ןעמָאנ רעשירַארעטיל (7
 (* טנגעג רענװָאק ,רעגַאזיינ ןיא .ּבעג
 .(שדח רעגַאזמ ןופ תוביּתישארַא זיא חזמ)

 ,םייח ,רעטָאפ ןייז
 ,ןדמל רעסיורג ַא
 ?לַעֹּב ןוא קדקדמ
 :גייא טָאה ,ןושל
 ןיא  טצנַאלפעג
 טפַאשּביל ַא םיא
 ,המכח ןוא הרוּה וצ
 ןיילַא םיא טימ
 .רעד ןוא טנרעלעג
 תובישי עסיורג יד ןיא םיא טקישעג ךָאנ
 זייוודניק .ןופ טָאה .מ .עטיל רעד ןופ
 ןוא הדמתה עסיורג ַא ןזיװעגסױרַא ףיוא
 ערעירַאק יד טגָאזעגסיוארָאפ םיא טָאה'מ

 ןייז סלַא 1828 ןָא סיג "ןורּכז רפס , רעד (*

 ,זײרק רענװָאק (!װָאו דאש ןוא רָאיסטרובעג

 ןיא ןטאד עטשרעּבײא יד ,טרָאסטרוּבעג ןייז סלא

 ץיטָאנ עשיפַארגָאיּבָאטװא ס--מ ןופ ןעמאטש טסקעט

 .ןָאקיסקעל ןופ עּבַאגפיױא רעטשרע רעד ראפ
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 טנרעלעג טָאה רע ,לארשיּב לודג ַא ןופ
 ,זלעט ,לװַאש ,ענווָאק ןיא ךיז רַאפ
 רעד לרעטנוא ןעמוקעג ,ןישזָאלָאװ
 ןעװעג ,הלּכשה רעד ןופ העּפשה
 ןיא שִיערּבעה ןוא דומלּת ןופ רערעל ַא
 :עג ,קסיוּב ,טרַאטשּבָאקַאי ,גרוּבציירק
 :ַאיַאװ רעדָא רחוס סלַא קילג טוװװרּפ
 ךיז רע טָאה רעּבָא ףוס:לּכ:ףוס ,רעשז
 רעשירַארעטיל רעד ןּבעגעגּפָא ןצנַאגגיא
 ַא טימ רע טָאה טריטויּבעד ,טייקיטעט

 ץנעדנָאּפסערָאק
 ס"חרב עשוהי פ"א ,44 ,1862 "למרּכהז
 ידילימ שטיוװָאמײה (ל"גס םייח 'רּב)
 ןטשרע םעד ןופ השעמ ַא טימ ןוא "ראגאז
 לוקח ןיא "םשה שודיקח ט"א בלצה עסמ
 ןַאד טניז .ל"גס ּפ"א ,1 ,1862 ,"רשבמ

 עלַא ןיא טעמּכ טקילײטַאּב ךיז רע טָאה
 ?טייצ עשידיי ליפ רעייז ןוא עשיערּבצה
 רעק80--רעק60 יד ןופ ּב"מז ןוא ןטפירש
 ,"ץילמהז ,"דיגמהז ,"למרּכחק יו ,ןרָאי
 ,("יכנא ירבעי) "ירבעהש ,"הריפצהח
 לוקה ,"הלודגה תסנּכח ,"תודהיהז ,"רחשהז
 :ןיוהק ,"טַאלּבסקלָאפ סעשידויז ,"רשבמ
 ןסיורג ַא ןופ שטנעמ ַא .ַא"א "דניירפ
 רעשיזיפ רענעטלעז ןופ ,טנעמַארעּפמעט
 ?רעדנַאװ ןקיורמוא ַא ןופ ןוא טפַארק
 =עג ,דנויענ ןעוועג גנַאלנרָאי .מ זיא ,טסײג
 ואו ,טָאטש וצ טָאטש ןופ טרעדנַאװ
 ךיוא טרַאּפשעגנָא ,קע ןַא טָאה דנַאלסור
 ,טשערַאקוּב ןוא סַאי ןיא--עינעמור ןייק
 רע סָאװ ,טעטש רעגנילדנעצ יד ןופ ןוא
 2ערָאק עגנַאל ןּבירשעג ,טכוזַאּב טָאה
 בעה רעד ןיא םירמאמ ןוא ןצנעדנָאּפס
 ןיא קידנריקיטירק ,עסערּפ רעשיער
 ,ןעגנונעדרָא עשלהק יד טסייג ןשיליּכשמ
 עשידיי ןופ ךוניח ןלַאמרָאנמוא םעד

 ןטיילסלהק יד ןופ תופיקּת יד ,רעדניק
 יױרפ רעשידיי רעד ןופ בצמ ןלפש רעד
 :ייטש רעד יװ ,קידנטערטפיוא ןוא וו"זַאא
 ןוא טעּברַאדרע רַאפ ,ןעוװעג זיא רעג

 .ןיא גרוּבצירק ןֹופ
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 ןייק עיצַארגימע רַאפ ךיוא ןוא הכאלמ
 :רַא ןוא ווירּב ענייז עקירעמַא ןוא י"א
 :עּפמעט סיורג טימ ןּבירשעג ,ןעלקיט
 :ָאּפ רעייז טכַאמעג םיא ןּבָאה ,טנעמַאר
 ןעמ טָאה טּפָא ןוא ,םלוע םעד ייּב רעלוּפ
 ןגעק ּפמַאק ןיא ןצינסיוא טוורּפעג םיא
 .י טָאה ,לשמל ,ױזַא) דצ םענעי רעדָא םעד
 :רעדעצ ןגעק טעלפמַאּפ ןייז ןָאדרָאג .ל
 ?סיורַא ,1886 ,"הלוגמ חפט? ןעמיוּב
 :סיוא ןַא .(ןעמָאנ ס--מ ףיוא ןּבעגעג
 "מי לש רשמ םיבּתכמק יד ןופ לַאװ
 טימ טקוודעגרעּביא רעטעּפש ,מ טָאה
 5 ןיא דניירפ עטוג ענייז ןופ ףליה רעד
 רע טָאה 1874 ,(1889--1885 ,עשרַאװ) 'ט
 ,"הלּכשההו הנומאהז רפס ןייז ןּבעגעגסױרַא
 :ַאיד ַא ןוכ םרָאפ רעד ןיא טכוז רע ואוו
 ןוא ןימאמ ַא ,דניירפ ייווצ ןשיווצ גָאל
 ןוא עמורפ יד ןקינײארַאפ וצ ,ליּכשמ ַא
 2ַאנ ןופ טיּבעג ןפיוא עטרעלקעגפיוא יד
 טעּברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעלַאנָאיצ
 תוגשה עוויַאנ ץנַאג לייט םוצ יד טיול
 570 ןוא רעק60 יד ןופ םיליּכשמ יד ןופ
 טלעג לסיּב ַא טרָאּפשעגּפָא -- ,ןרָאי רעק

 ןּביױהעגנָא ,מ טָאה ,ײרעשזַאיָאװ ןייז ןופ !
 ןגק ט"א ּב"מז עשיערּבעה ןּבעגוצסױרַא
 עטסערג יד ןופ לײטנָא םעד טימ "םיחרּפ
 רענעי ןופ רעלעטשטפירש עשיערּבעה
 ?ליוו ,'ט 4 סױרַא) ץרּפ .ל .י ןופ ךיוא ,טייצ
 ט"א רעט4 רעד ;1891 ,1890 ,1882 ;ענ
 .(1892 ,וועשטידרַאּב--"םינשושו םיחרּפ
 --קרעוו עשיערּבעה ענייז ןופ לַאװסיױא ןַא
 טימ ןיא -- םירמאמ ןוא םיריש ,םירוּפיס
 דניירפ עטוג עכייר ענייז ןופ ףליה רעד
 ,עשרַאװ ,',ט 2) "לשאהט ט"א סױרַא
 :עג םיא זיא טייצ רענעי וצ ,(94--3
 2עשטידרַאּב ַא ןיא--קילגמוא סיורג ַא ןעש
 ןרָאװעג טנערּברַאפ ןענייז לעטָאה רע
 ?גָאט ןייז ךיוא םכותּב ,םיבתּכ ענייז עלַא
 ןופ ךשמ ןיא טריפעג טָאה רע סָאװ ,ךוּב
 לסיּב ַא ךָאנ רע טָאה םעדכָאנ .רָאי 0
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 :םורד ןיא תועיסנ ענייז ןעוועג ךישממ

 ,עשרַאװ ןיא טּבעלעג טייצ ַא ,דנַאלסור

 ךיז ןוא עטיל ןייק טרעקעגמוא ךיז ןַאד
 פא טָאה רע ואוו ,ענליוו ןיא טצעזַאּב

 ןיז ןופ רָאי 258 עטצעל יד טּבעלעג

 םעד ןוא ןייא ןיא טרָא ןייא .ףיוא ןּבעל
 ךיילג ריט רעד טימ ,לרעמיצ ןקיּבלעז
 רעטסערג רעד ןיא ,סױרַא ןסיורד ןיא
 ןייז זיא ןַאד טניז .תוקחד ןוא טּפַאשגנע
 רעד ןופ ןדנואושרַאפ ןצנַאגניא ןעמָאנ
 ּביױא) עסערּפ רעשידיי ןוא רעשיערּבעה
 לײטנָא םענעטלעז ןייז ןענעכער טינ
 רענליווש ןיא ,"לגדהח סיקסלַאװּוס ןיא
 ןיוש זיא רע עכלעוו רַאפ ,(יטַאלּבנעכָאװ
 םעד זיּב רעּבָא ,ןענַאטשעגּפָא וצ ןעוועג
 טרעהעגפיוא טינ רע טָאה גָאט ןטצעל
 ײר ַא ךָאנ טקורדענּפָא ןוא ןּביירש וצ
 קחשי תמּבא :יװ ,שִיערּבעה ןיא םירוּביח
 ,(1889 ,עידעמָאק) "ןויזח איג אשמ וא
 ?רעד ַא--"תואנק תשא וא אוש תלילע
 ,עגליוו) םרָאפ רעשיטַאמַארדַא ןיא גנולייצ
 ןידה ,תמאהפ ,"לארשי ירוּפס/ ,(8

 ,(ןדי עשיװטיל יד ןגעװ) "םולשהו

 ,"תולגנהו תורּתסנהײ ,"תמאה ןעמל!
 שדח רצוא? ,(ןעמזירָאּפַא) "עשוהי ילשמז
 ?טרעווכיילג ,ךעלהשעמ) "םילמ רפס וא
 ךרוד ,!א תוא זיולּב סױרַא ;ןציװ ,ךעל
 ,(1898 ,ענליו ,שטיװָאנװַאלכ והילא
 עמַארד עשירָאטסיה ַא) "תהירבע תמּתח
 טָאה טּפיוהרעד רעּבָא ,(1904 ,'ַא 4 ןיא
 --שידיי ןיאןּבירשעג ןָא ןַאד ןופ ןיוש רע
 ,ךעלכיביהשעמ ןוא קרעװ ערעסערג
 יד ןיא טכיײרגרעד לָאצ רעײז סָאװ
 :רַאּפ ןענייז ייז ןופ ןסַאמ ;רעטרעדנוה
 ,םינָאנַא טקורדעג רעדָא ןעגנַאגעג ןריול
 הבנגּב טָאה רעגעלרַאפ ןייא טינ לייוו
 קידנקוק טינ .תוישעמ ענייז ןּבעגעגסױרַא
 ךעלכיב-השעמ ענייז סָאװ ,םעד ףיוא

 יד ןשיװצ ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןענייז
 ,עטיל ,רנַאלסור ןיא ןסַאמסקלָאפ עשידיי
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 ,עינעמור ,עניוװָאקוּב ,עיצילַאג ,ןלייפ
 רעטנזױט רעטרעדנוה יד ןיא עקירעמַא
 ןעװעג וימי לֹּכ ,מ ויא ,ןרַאלּפמעזקע
 םוצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה ןוא ןויבא ןַא
 רעדָא רערעלעדייא ןַא ןיא ּבָאג סנשטנעמ
 ןגעלפ רעּבעגסױרַא יד .םרָאפ רערעּבָארג
 רעסיוװעג ַא טימ ןרטּפּפָא בור סָאד םיא
 טגעלפ רע ןוא רַארָאנָאה תרוּתּב .זקע לָאצ
 דנירפ ענײז ןפיוקרַאפ ןזומ ןײלַא יז
 ערעדנַא ןוא ענליוו ןיא עטנַאקַאּב ןוא
 .עקילָאמַא יד ןופ גהנמ ןטױל טעטש
 =ײז טימ ןײגמורַא ןגעלפ סָאװ ,םירּבחמ
 ,תמא ...רעזייה יד רעּביא םירוּביח ערע
 ענייז רַאפ ןעמוקַאּב ךיוא טגעלפ רע
 רַאפ לּבור ַא -- רַארָאנָאה ךעלכיּצ:השעמ
 =יּב עכלעזַא ןוא ,ז"ז 32 ןופ עלעכיּבַא
 ןיא ךָאװ ןּבירשעג רע טָאה ךעלעכ
 םיא טָאה סָאד ךיוא רעּבָא ,סיוא ךָאװ
 סיורג ןייז ןופ ןזיילסיוא טנעקעג טינ
 ףיוא ןגָאלשוצכרוד ךיז ידכ ןֹוא ,תוקחד
 :עגמורַא ןקז רעד טָאה ,רעטלע רעד
 עשיערּבעה רעזײה יד רעּביא ןגָארט
 גָאֹּבַא יד וצ ןעגנוטייצ עשידיי רעדָא
 ןופ עגַאל עקירעיורט עקיזָאד יד .ןטנענ
 :עטשטפירש ןשידיי?שיערּבעה ןטלַא םעד

 ןַא ןענופעג לָאמנײא ןיױלּב טָאה רעל
 =רַא ןַא ןיא) עסערּפ רעד ןיא גנַאלקּפָא
 ןוא ,1912 "דניירפפ ,לַאפיינש ןופ לקיט
 ןופ ן--מ רַאפ לעּפַא ןעמערַאװ ַא ןיא
 רעּבָא ,(201 ,1912 "טנײה? ןיא ע'ש
 ן-מ סע טָאה ףליה עקידחושממ ןייק
 :וקעגנָא זיא עלייוורעד .טכַארּבעג טינ
 ריא טימ עיצַאּפקָא עשטייד יד ןעמ
 רעטלַא רעד ןוא ,רעגנוה ןעמַאזיורג
 ?ןַאגסױא זיא רעלעטשטפירש רעטנלע
 רעד -- .סַאג רעד ףיא רשפא ,ןעג
 ןיא ןכַאז ס-מ ןופ לייט רעטסערג
 יַאּב רעדָא ןעגנוצעזרעּביא ןענייז שידיי
 ,םירפס עשיערּבעה ןופ ןעגנוטעּברַא
 עשידי ןופ ,עשירָאטסיה טּפױהרעד
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 ייסח טּפיוהרעד ,סעדנעגעל ןוא תוישעמ
 - עכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ ךיוא ,עשיד
 ,ו"זַאא שטיוועקנול ,ןיקַאּבור ,םערּב ךָאנ
 2רַאפ ,תוניחּת טסַאפרַאפ ףיוא טָאה רע

 ץלַא ,ו"זַאא ,םינָאנַא --- ךיז טייטש
 רעגעלרַאפ יד ןופ גנולעטשַאּב רעד ףיוא
 ,ןעגיוּבנעלענעצַאק ,ץ"מ יװ ,ענליוװ ןיא

 ,קרעּבערש קנופ

 טעּברַאעג טּפױהרעד טָאה רע עכלעװ
 ,מ .ןּבעל ןיז ןופ רָאי 25 עטצעל יד
 ַא ןופ טנעלַאט ןתמא ןַא ןסעזַאּב טָאה
 שידיי ןייז ךיוא ןוא ,רעלייצרעד:סקלָאפ
 :מיטסקלָאפ ןוא קיסילפ ,ןייר ץנַאג זיא
 רעד -- .מ ןגעוו טעּגרַא ןייז ןיא .ךעל
 ןגעוו עיפַארגָאנָאמ רערעסערג רעקיצנייא

 :יירשסקלָאפ ןשידיי ןטצעלא ןקיזָאד םעד
 :ידנגלָאפ טדימשדלָאג .י .א טגנערּב--"רעּב
 ?טר סָאװטע זנוא ןופ ,עלופ טינ יאדוװַא .עק
 ;ןכַאז עטקורדעג ס--מ ןופ עמישר עטרידיוו

 'טכוצ / הדוהי טבש רפסא :קרעוו ערעסערג
 םוצ) אגריװ ןב המלע יּבר ןופ-- "ס'הדוהי הטור
 יתבש ןופ *טתו הֹּת תורזג רפס,; טמוק ףוס

 סנַאמלוש ןמלק ןופ "בלצה יעסמ, ןוא ןהּכה
 .ַאלפיא עט2 ,לנופ ,י ג"פ ן"םלוע ימי ירבד,

 ןיא--"םלשה הדוהי טבש, ;(188 ז"ז ,1899 ,עג

 ישרע--"הדוהי יהחדנ, ;(1898 ,ג"פ .זרעד) 'ט 2

 ג"פ) רעטלעלטימ ,"הדוהי טבש, ןופ ךשמה רעט
 יחדנ, ;(1901 ,ענליו ןעגיוּבנעלענעצַאק .מ

 --"םלשה הדוהי טבש; ןופ ךשמה רעטײװצ--לארשי

 :רימ םײח ג"פ) עינַאּפש שוריג ןוא עיציזיווקניא
 יַאּבש שוריג; {(1901 .ענליװ ,קסניװד ןופ ןַאמ

 --"לארשי תיראש, } (1899 ,עשרַאװ ? ןַאמָאר) "אינ

 יעסמ, {(1901 ענליװ ,ָאקינשזָאריּפ ג"פ) 'ט 3
 .רעטאעט -- "םילשורי ןיא םד תלילע, ;"בלצה
 ,ענליװ) רעדליּב 5 ןוא 'א 4 ןיא גנולעטשרָאפ
 עט5 ,קנופ .י ג"פ) "םילשורי ירופס! 0

 ירופס, ;"םע ירוּפס; ;(1902 ענליװ ,עגאלּפױא

 ,תוישעמ) "דומלּתה םי ןופ לרעּפ, ;"דומלּתה

 םי ץפיוא לעפיש-ריצַאּפש א, }(1892 ,עשרַאװ
 ןופ ןעגנולײצרעד --- "ןורושי ירופס} ;"דומלּתה
 :ערש .ש ג"פ) תורעה טימ םישרדמ ןוא דומלּת

 "בוט םש לעב רעדע ;(1903 ענליװ ,קרעּב

 'םשילעּב ידימלּת; ;(79 ז"ז ,1909 ג"מ ,זרעד)

 ס'בוטימש:לעב ןופ תוישעמ עכילרעדנואוו | בוט

 .רַאפ ,ַא"א רעּברַאג
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 עניטכיר ענעדעישױעפ ןופ טלעמַאזעג םיוימלּת

 "רוּפסע ;(54 ז"ז ,1959 ,ג"פ .זרעד) ?"ןעללאָווק

 טשילעּב ןופ תוישעמ עכילרעדנואװ / םיקידצ
 ,רעד) -םיקידצ עסיורג ערעדנא ןופ דנוא בט

 | ברה תודלוּת / יּבר תיּבג ;(43 ז"ז ,1009 ג"פ
 ..ידאל ןופ ןמלז רואינש 'ר יבר הרעטלַא רעד

 טּפוה רעד םירפס ענעדעישרעפ ןופ טלעמַאזעג

 ןָאגרַאשז ןיא יּבר תיִּב רפס ןיפ טצעזרעּביא

 ןעבטגיגוצ נוא ןעהעזרעכיא דנוא ,ת .י ךרוד

 אמליה ףיאמיסייח --"יבר תיּב רּבהְמ ןופ תורעה

 יּבעטיװ ,לעּפעל ןיא 1846 ןיא .פענ ; ןאמלעה|
 תיבא ן|(99 ז"ז ,1904 ,28 .ורעד) .בוג רעקס

 ןוא רעּב בוד 'ר יבר ןלעטימ םעד ןגעװ--"יּבר

 לעב ןָאסרואינש לדנעמיםחנמ 'רה םעדייא ןייז

 ןופ טלעטשעגפיונוצ ,שטיװַאּביל ןופ "קּדצ חמצ,

 טרעסעּברַאפ ןוא טקוקעגרעּביא ןוא אמליה .ח .מ

 --"ןודקומ רדנטּכלא, ;(1905 ,ג"פ ,זרעד) .מ ןופ

 רעד דלָאפּפיל, !;"יקסלָאקָאטנא תודלוּת,/ ן'ס 2

 ,לשראװ) "'רעטסיניפ רעשידוי רעכילקילגמוא

 ןיא טכעלטנפעראפ שיערבעה ןיא 189 ז'ז ,2

 .("לשאה,

 רניבא םהרבאפ :ךעלהשעמ ןוא סעדנעגעל

 יװ) "שוק רעגילײה רעד, ;"ןעװיוא-ךלַאק ןיא

 רעדע ;(טלעװ יד ןעזָאלרעּפ טָאה וניּבר השמ
 ןּב עשוהי ןעגעװ השעמ ַא) "טסָאּפערקײףושיכ

 יתכ ענעּבירטרעפ יד רעדָא ךלמה המלש, ;(ןונ

 רעד, ן"תתפי תבא ;"איבנה 'והילאא ;"יהכלמ

 יּבר אנּת רעד, ;(רצגױכובנ) "רעב רענעטלָאשרעּכ

 ;"יאתוי ןּב ןועמש יּבר אנּת רעד; ;'עשוהי
 ןיא רבח רעטוג רעד, ;"רזעלא יּבר אנּת רעד,

 ;"סנה לעג ריאמ יבר, ;(י"שר ןנעװ) *ןדע.ןג

 ןועמש יּבר ןּב הזעלא יּבר) *ןתח רעגילייה רעד,
 יּבר ןגעװ) "רעלדָא רעסײװ רעד, ;(יאחוי רב
 השעמ ַא) "המשנ עטרעטײלעגסיױא "דג ;(אייח

 ןָאטעגסיואק ;(לאנתנ וניּבר ןופ רעדניק יד טימ

 רעד, ;(גרעכנעטורמ ם'רהמ) "לעפָאטנַאּפ יד

 ;(י"ראה--אירול קחצי וניּבר) "ןרעטש רעגיטכיל

 "טסַאג רעכילקערש רעד, ;ן"לאטיוו םייח יּבר;

 םעד, ;(לאטיװ םייח 'ר ןופ ןטײצ יד ןופ)

 *עגיּפש רעכילרעדנואו רעד, ;"םיתפומ ס'נבמר

 ;"ט"שעּב לארשי יּברע ;(רטע ן' םייח וניּבר) "על
 =כָאט עקנארק ספארג םעד, ,"עימק עגילייה יד,

 רעכילרעדנואװ רעד, ,"ץַאק עדליװ ַא, ,"רעט

 +ט"שעּב--עלא) "קידצ רענעגרָאּברַאפ רעד , ,"ףעירּב
 ןיא םדיתלילע) "לאירבג ךאלמ רעד, ;(תוישעמ
 ןופ רעדנואװ ןעבױאע ;(ט"שענ ןופ ןטייצ יד

 ענעגרָאּברַאפ ידא ;'םידימלּת ענײז ןוא ט"שעגב

 "רעטסעװש עײרטעג יד, ;(עטּפַאמ ברה) "עּביל
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 ,ַאל ןופ ןמלז רואינש יברא } (ץינעזָאקמ ברה השעמ)
 ַא) "סולח רענײש ַא רעדָא םש לעב רעד, !"יד

 "הקדצ ןופ תוּכ רעד; ;(אזימריװ ןופ השעמ

 השעמ ַא) 'זנַאגיףושיּכ יד, ן(י"א ןופ השעמ א)

 "רעגערטרעסַאװ "יוװצ יד, ;(אויימריו ןופ ארונ

 יעל רענליװ אפ ן"ףשכמ רעד, !(השעמיסקלָאפ)

 עדנעגעל) "ןעמולּב עשירפ טעקֹוב ַא, ;"עדנעג

 *רעשעב רעד, ;(ענליװ ןופ גנודנירג רעד ןגעוװ

 .ביטש עשידיסח עטשרע יד ןגעװ) "ךודיש רעט

 ַא) "םולח רעכילקערש רעד, ;(ענליװ ןיא ךעל
 ייא אביקע 'ה תודלוּת, ;(לוּבליּב ַא ןגעװ השעמ

 םייוּפסַא ן"אזימריװ ןיא םיסנ עשידוי, ;"רעג

 ;"יאדמשא ףעד, ;"תואלפנו םיסנ; ;"םימיענ

 עכילרעדנואװ, ;"רצוא רעכילרעדנואװ רעד,

 ,ןאמָאר) "דלַאװ ןיא עמשטערק יד, ;"םידוּפס

 ;"דוד ןגמ רעגיטכיר רעד, !(1890 ,עשרַאװ

 .(1897 ,ןילבול) "תוישעמ-סקלָאפ עשידוי ןהעצ;

 יד, :ךעלכיּב עכעלטפאשנסיוורעלוּפָאּפ

 רעד, ;ן"בײל רעד, ;"ןעפַא יד, ;"ןעשנעמדלאוו
 ;"דנַאפלעה רעד, {"דרַאּפָאעל

 :"ףלָאװ רעד, !:"רעניזײא רעד, ;"רעב רעד,

 ;"שריה רעד, ן"לעמעק רעדע !'סקופ רעד,

 "םיורטש , }"דרעפיםי, ;"תהוק יד, !"סקָא רעד;

 .גנַאל, !"רעלדָא רעד, {"לעגיופיביור , } "לעגיופ
 ;"לאגיטכאנא ן"ביוט יד ;ן"לעגיופ עגיסיפ

 יַאכ רעד, ;"ארדנמלס} ן"רעסערֿפנעשנעמ רעד,

 ; "גנאלש-ןעזיר יד, {"לידָאקָארק רעד, } .ןָאעלעמ

 רעד , !"ףארישז,;"ןעניּב ,ן"שיפ-ביור, ;"ןתיול רעד,

 יאנ, ן"שינרעטיצדרע, } "רָאוגַאי רעשינאקירעמא

 ר"ד, ;"םויטָאנּפיה) ן"טיײהניואװעג נוא רוט

 ןוא טפאשנעסיװא ן"ןורּכז רעדע !"ןאמדלעפ

 ןופ) "ןעבעל םוצ קשח רעדע !"עירָאטסיה

 ;(ןטענַאלּפ) "תולזמ יד, ;("םינשושו םיחרפ,
 ;"סענַאפיּפע סוכויטנא, ;"תומולח עכילטלעװ יד,

 ."תויח ןופ םירוּפס עכילרעדנואוופ

 תשאא ;טלאהניא םענעדיישראפ ןופ
 ירָאװ) "ײנ רעמיא נוא תוישעמ עטלַא; !"ליח

 יליװ ,ןַאמָאר) "עביל עטפיוקעג ידע }(1886 ,עש

 תלילע) "יורפ עגיטכיזרעפייא יד, 187(1/ ,ענ

 ;"עביל עגידרעײֿפ יד; !(שיערּבעה ןיא--"אוש

 ,עשרַאװ ,ןַאמָאר) ?קילג סוצ קילגמוא ךרודא

 לעפ רעד, :"לעטעב ענעדלָאג ידד ;((5

 ןיא טימ ּפָאקַאֿא ן"לארשי ץרא ןיא הבושּת

 יַאֹב סוָאצנַארּפ לימעילרַאק טכַאמעגכָאנ) "גיוא

 יעלָאּפַאנ !"עבטמ ענעדלָאג יד, ;("עלומש ןָאר

 א רעדָא ןכדשירוטַאנ רעדע ;"רעטשרע רעד ןָא

 ;"ןיגיניק עטביליעפ ידפ ;"לארשייץרא ןיא הנותח

 יד, !(1901 ,טנליװ) "עסירטקא עטרהיפראפ יד,

 / ;"רעגיט ףעד,
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 רעד, ;"רענָאילימ רעמו"פ רעד, {"הלכ עטסָארּפ

 רעד ןיא גנודליב עטשרע ידו ;"ןכושילעמיה

 "רַאו ןָאפ עסינמײהעג יד ;(רעגַאז) "רזג טָאטש

 רעד ןוא קידצה יכדרמ) "עלעקעלג סָאדַע ן"אש

 'ר! ן"בצק רעד/ !(1897 ?"ןדעױג ןיא בצק

 ייזיוצנארפ יד, ;"ריקנאּב רעזירַאּפ ףעד לעמעל
 .ידוי רעד, ;"הלודג עשידוי יד, ;"לעּבײװ עש

 םונהיג רעד , ;"סּכוד רעשידוי רעד, ן"גיניק רעש
 עגילײה יד, ;(1801 ,עשרַאװ) "טלעװ רעד ףיוא

 יַאֹּב רעד ןופ תוישעמ, ;(1913 ,ענליװ) "המחלמ

 ענעדישרַאפ ץֹוחַא ,א"א (1895 ,ענליו) "עּכ

 ,עשרַאװ) "לעכיבירעטרעװ רעײנ :יװ ,ךעלכיּבנציוװ

 רעײנ רעד רעדָא גנילציו טלעװ רעד, 0

 "םמח:טדָאטש רעד עק'רזוע ןופ ךוניױעטָאדקענַא
 רעשינַאקירעמַא רעד; ;(118 ז"ז ,1897 ,ענליוװ)

 --ו"נרת) "ריּכזמה תולָא {(1900 ,ענל'װ) "םכח

 יסיורא) "ןעבעל ןעכילשנעמ ןיא םיללּכא ;(ו"סרּת

 הדגה, ;(עיפלעדַאליפ ןיא .מ ןמלז ןופ ןעּכעגעג

 ,"תואלפנו סיסנ, :םישוריּפ יירד טימ) "חסּפ לש

 ריש; ;("םירצממ לארשי תלואנ,; ,"עשֹוהי ילשמ ,

 שוריּפ ַא ןוא גנוצעזרעּביא רעײנ א ט'מ) ?םירישה

 'רתסא תלגמא ןוא "הכיאא ;("עשוהי ילשמ,

 רעכיב 200 זיִּב רשפא ,װ"זַאא (םישוריּפ טימ)

 ,(דייבתּכ ןיא טזָאלעגרעּביא עליפ) ךעלכיב ןוא
 טָאה .מ סָאװ ,פ"א ךיוא ,סינָאנַא ײז ןופ ךס א

 לש "ש ,לד לע סחי :יװ ,20 רעּביא טַאהעג יײז

 ,םי ןפיוא רעדנעזײר א ,ם"ולהי ,ם"י ,ס"חי ,םי

 .א"א 60. 24, ,.חה ,י ,גירטעל ,לעטריג

 רעד, ,ןיװטיל .א ; 241 ,03 ;"ןוחכז רפס,

 עשידיאא ןוא ,"רעּביירשסקלָאפ רעשידיא רעטצעל

 רענליװע ןיא ,טדימשדלָאג ,י .א ;11 ,"תומשג
 ,201--192 ז"ז ,11 ,"ךוּבלעמאז

 ) -- 1873) ןמלז חומ
 עשוחי ןופ ןוזַא ,גרָאּבענעד ןיא .ּבעג
 דנַאלגנע ןייק טרעדנַאװעגסױא 1891 ,מ
 ?ירעמַא ןייק - םורַא רָאי רָאּפ ַא ןיא ןוא
 :יפ ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה רע ואוו ,עק
 ןיא טקילײטַאּב ךיז טָאה רע .עיפלעדַאל
 ,"תימלושה ןיא ,"טַאלּבסקלַאפ ןעשידויז
 :ָאװדַא-סקלָאפװ רעיי"נ ,1894 ןָאדנָאל
 :לעדַאליפ ןיא טריטקַאדער טָאה ,"טַאק
 --1905 "עמיטשסקלָאפ ידע גנוטייצ ַא עיפ
 :סױרַא ַא"צ םרָאּפכוּב ןיא ,וו"זַאא ,7
 גרעּבצרעה ןופ גנוצעזרעּביא ןַא ןּבעגעג
 | הבושת:לעּב רעיינ רעד ט"א לעקנערפ
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 טַאטשנַא / ןיּבעל ןעשידוי ןָאפ ענעצכַא
 עשוהי ןופ המדקה םוקמּב ַא טימ--"ןַאמָארַא

 ,1897 ,ןילּבול ,רעדעפ םהרבא קורד) .מ
 ,(16 ז"ז

 30/0) והיתּתמ (שיוימ) םעזימ
 *עשּפ ןיא ,ּבעג ( -- 5
 .בקעי ,רעטָאפ ןייז .עיצילַאג:לטימ ,לשימ
 ןיפ רענעק ַא ,ליּכשמ רעסיורג ַא ,עשוהי
 :יזיוצנַארּפ רעד
 :ײטַאל ןוא רעש

 :ַארעטיל רעשינ
 רעסיורג ַא ,רוט
 =עגנָא ןוא רחוס

 . ךילגטימ רענעעז
 הליהק רעד ןופ
 עז ,1920 -- 1857)
 סעּפּפיל םיא ןגעוו
 עסיורג ןופ טמַאטשעג טָאה ,("ריּכזמה ףסאז
 רּבחמ םעד ,קַאלָאּפ עשוהי 'ר יו ,םינואג
 :רעטסמַא רזעילא 'ר ,"עשוהי ינּפז ןופ
 ןופ החּפשמ עטנעָאנ ןעוועג זיא ,רעמַאד
 ַא ןופ לקינייא ןַא ,םיקידצ רעזלעּב יד

 רעריפ םעד ,,8 בייל:הדוהי ןופ רעדורּב
 .עיצילַאג ןיא גנוגעװַאּב-הלּכשה רעד ןופ
 רענעעזעגנָא רעד ןופ טמַאטש רעטומ יד
 עשידי .זנַאג עילימַאּפ רעלשימעשּפ
 םייּב ןוא רדח ןיא טנרעלעג םידומיל
 ,רעזַאלג יבצ:םייח 'ר בר רעלשימעשּפ
 :ירַּפ ייּב ןעמוקַאּב גנודליּב עכעלטלעוו

 ?עג גנַאלנרָאי 1910 טניז .רערעל עטַאװ
 :ָאילּביּב:סטעטיסרעווינוא יד ןיא טעּברַא
 15 וצ ןיוש .ןיוו ןוא ןילרעּב ןופ ןקעט
 יד ,"ריגמהפ ןיא ריש ַא טקורדעגּפָא רָאי
 :נָא טייקיטעט עשירַארעטיל עכעלטנגייא

 ?רעדנוה טכעלטנפערַאפ - ,1904 ןּביױהעג
 עכעלטפַאשנסיװ ןוא עשיטילָאּפ רעט

 ,"הּפצמהי רעװעקָארק ןיא ןעלקיטרַא
 ,"םלועהש ,(1906 עלסינַאטס) "ןדריהח
 2יצנע רעשיערּבעה רעד ןיא ,"דיתעה?

 :ילױּפ סלַא ."לארשי רצוא עידעּפָאלק

 376 = סעוימ =- תומ

 ןיא טקילײטַאּב ךיז טסילַאנרושז רעש
 :עקָארק ןיא ,עסערּפ רעגרעּבמעל רעד
 ,20--1919 ,אסשצ 0716װמ14 ןשידיי רעוו

 ת1000484 ,0056066 עשיטסינויצ יד ןיא

 עכעלטפַאשנסיװ ךיא טכעלטנפערַאפ
 (0916זז610019006 סכָאלּב ןיא ןעלקיטרַא
 :שטייד ַא"א 19 -- 1916 ר סס.(ׂ,14

 ןענַאגרָא עשטייד:ןײמעגלַא ןוא עשידיי
 1926 16 ןופ "םויהי ןיא סנטצעל)
 לש ימואלה םשה 'והזיא? לקיטרַא ןַא
 ןופ רעקידיײטרַאפ רעסייה סלַא ,("לארשי
 .עגפיוא ,מ ןיא ךַארּפש רעשידיי רעד
 הפשה תוכזּבי ןעלקיטרַא יד טימ ןטערט
 רבדב תודחא םילמ דועא ןוא "תידוהיה
 ,1907 "םלועהא ןיא "תידוהיה הפשה
 ןפורעגסױרַא ןּבָאה סָאװ ,26 ,1
 תלאׂשלפ ןיא ,ןווָאלָאקָאס טימ קימעלָאּפ ַא
 סעשטיװרוה .ש ןיא "תידוהיה ןושלה
 ףיוא רעפטנע סלַא ,111 ,1910 "דיתעהי

 ,"תונושל ביר םעה:דחא ןופ לקיטרַא םעד
 ץנערעפנָאק-ךַארּפש רעשידיי רעד ףיוא
 ןטלַאהעג רע טָאה .ץיװָאנרעשט ןיא
 רעד ןגעװ טַארעּפער ןכעלטּפַאשנסיװ ַא

 טכַאמעג טָאה סָאװ ,ךַארּפש רעשידיי
 :רָאפ סעצרפ טול ןוא ,םשור ןסיורג ַא
 :עפנָאק רעד ןופ ָארויּב סָאד טָאה גָאלש
 =סױרַא טַארעפער םעד ןסָאלשַאּב ץנער
 ?9ד;ַאנַאּפָארּפ סלַא םרָאפכוּב ןיא ןּבעגוצ

 סולשַאּב רעד רעּבָא ,שידיי רַאפ קרעוו

 ןוא ןרָאװעג טריפעגסיוא טינ רעדייל זיא
 ןּבילּבעג םויה:דע ןויא טַארעּפער רעד
 ןופ ןלייט זיולּב) .טכעלט:פערַאּפ טינ
 1/96060 ןיא טקורדעג טַארעפער סעד
 .(20--1919 תאסשצ 122160014 ןוא 2

 ןּביירש וצ ןעמוקעגסיוא ן--מ זיא שידיי
 :ט:פערַאפ טָאה רע ןוא ,ןטלעז רעייז
 ןיא ןעלקיטרַא עכעלטע ןיולּב טכעל
 רַאפ סָאװ טימז) "רעדנעלַאקז סגיטסָארפ
 ,("שידוי ןעּבַײרש רימ ןעלָאז תויתוא
 :מעלח ןיא ,"דניירפסקלָאפ. רעקָאנַאס ןיא
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 עקיניײא ןוא ,1912 ,"טַאלּבגָאט רעגרעּב

 =יל יד ןיא ךיוא יװ ,ןּבַאגסױא ערעדנַא

 ןופ תונורכז:ץרּפי) "רעטעלּב עשירַארעט

 ןיא ץיערעפנַאק-ךַא-ּפש רעשידיי רעד

 טָאה רעּבָא רַאפרעד .("ץיװָאנרעשט
 רַאפ ןטסנידוַאפ ערעײהעגמוא .מ
 ?טּפױה ןייז .עיגָאלָאליפ רעשידיי רעד

 ןײז זיא טיּבעג םעד ףיוא קרעװ
 יה ַאז--216 1100/8ס06 פקז80װסקרעװ סיורג

 םָאידיא םעד ןופ קיטַאמַארג עשירָאטס

 ןוא ?חרזמ ןופ ןדיי עלַארגעטניא יד ןופ

 -רעּב ,ץרַאה ןיבינּב ג"פ) "עּפָאריײא:לטימ
 ענייא -- (3227-8ט ז"ז ,1924  ,ןיוו -- ןיל
 רעד ןגעװ ןטעּברַא עטסקיטכיוו יד ןופ
 םעד טימ ייס ךייר ,ךַארּפש רעשידיי
 יד ,קיטענַאפ רעד רעּביא לַאירעטַאמ

 יד ,ץַאשטרָאװ םעד ,ןעמרָאפ עשיטַאמַארג
 עדמערפ ןיא שידיי סיוא ןעגנּוײלטנַא
 :רעמַאּב עשירָאטסיה טימ  ייס ,ןכַארּפש
 ןגעוו ןריפסיוא עקיניזפרַאש ןוא ןעגנוק
 ןיפ גנוטײרּפשרַאפ ןוא גנומַאטשּפָא רעד
 תוכייש ריא ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד
 סעּפורג עשיטקעלַאיד ענעי רעדָא יד וצ

 ?גיא רעייז .ךַארּפש רעשטייד רעד ןופ
 ןייז ךיוא זיא לעניגירָא ןוא טנַאסערעט
 ;6 801916װ1מ09901984006 667 1401 טעּברַא

 ,ןיו ,טיוװעל ,ר ג"פ) 0064 6

 ןכעלדנירג ַא ךרוד אוו ,(120 ז"ז ,5

 תוּביס עכלעוו ,עגַארפ רעד ןופ זילַאנַא

 ןּבָאה ןדיי ֹוַא ,וצרעד טכַארּבעג ןּבָאה
 ,תונושל ענעגייא ןפַאשעג ךיז תולג ןיא
 ןופ טכיל ןיא ןוא ,עשידיי סָאד טרפּב
 רעד ןופ לַאירעטַאמ ןכייר רעייהעגמוא ַא
 עיגָאלָאליכ ןוא עיגָאלָאנטע רענײמעגלַא
 זיא הּביס יד זַא ,ריפסיוא םוצ רֶע טמוק
 2נע א .עיגילער עשידיי ערעדנוזַאּב יד

 ןיא סױרַא ךיוא רע טקור סיזעט ןכעל
 014 (1686026 46ז *60ז1/ קרעוװ ןסיורג ןייז

 ,רע?לימיורּב םלעהליוו ג"פ) 6
 רע ואוו ,(506 ז"ז ,1919 ,גיצּפיײל---ןיוו

 378 סעזימ

 הנומא ןופ גנַאהנעמַאזוצ םעד טלדנַאהַאּב
 ,רעקלעפ יד ןופ ןּבעל םעד ןיא בתּכ ןוא
 ןוא טפירש עשידיי ןיד ךיוא קידנרירַאּב
 ערעדנַא ענייז ןופ .ךַארּפש עשידיי יד

 סױרַא ןענייז ןטעּברַא עכעלטּפַאשנסיוװ
 :ָארק) "םידוהיהו םינלוּפהז : םרָאפכוּב ןיא
 םיקיתעה םימעהג ;(60 ז"ז ,1905 ,עק

 ,1909 ,עקָארק ,"הּפצמהז ג"פ) "לארשיו
 --ׁש אעס8111 01602101801 זג90שס} ;(160 ז"ז

 יטנַא ןטמירַאּב םעד וצ לעלַארַאּפ ַא

 וצ ןעלרעּבמעשט ןופ ךוּב ןשיטימעס
 יידי רעד ןופ טייקרעכעה יד ןזייוורעד
 -מעל) רעשירַא רעד יּבגל עסַאו רעש

 06זז8- ;(128 ז"ז ,1912 ,עשרַאװ--גרעּב
 --ןילרעּב ,טיוועל .ר ג"פ) תסמ 06 }0660
 2טז 2455600286 ;(46 ז"ז ,1917 ,ןיוו

 ,גיצּפייל ןוא ןיוו ,רעללימיורּב ,וו ג"פ)
 סז טזפקזטמא} 0695 ;(182 ז"" ,9

 ןילרעּב ,ץרַאה ןימינּב ג"פ) {טססמ3
 ?רַאפ טינ ךָאנ ,(582 ז"ז ,1923 ,ןיוו ןוא
 טנכערַאּב ,קרעוװ לַאטיּפַאק ַא טכעלטנפע
 רעד ןופ עטכישעג יד --'ּב 10--8 ףיוא
 ?דנַאטש םעד סיוא עיגילער רעשידיי
 =ילער רעקידנכיילגרַאפ רעד ןופ טקנוּפ
 ןטעּברַא ענייז עלַא ןיא ,טּפַאשנסיװסנָאיג
 =ידורע ערעייהעגמוא ַא סױרַא .מ טזייוו

 ןענילּפיצסיד עטסנדיישרַאפ יד ןיא עיצ
 טנעקעג ןיש רע טָאה רָאי 18 ֹוצ)
 ןעמַאװצ (ןכַארּפש גנילדנעצ ַא ןיּב

 ןעיבפיוא ןיא תופירח סיורג טימ
 הע .תורבס עניײז ןדנירגַאּב ןוא

 ןיא רע ּואו ,לשימעשּפ ןיא טניואוו
 -- .רחוס ?לַאינָאלַאק סלַא טקיטפעשַאּב
 ,סעזימ ףסוי ר"ד רעדורּב ןיז
 =ּפ רעד ןופ רעניבַאררעּבײא טציא
 טכעלטנפערַאפ טָאה ,ײמרַא רעשיל
 גנושרָאפסױא עשירָאטסיה:שירַארעטיל ַא
 1016 2116916 2601040416 46069006 -- ט"א

 טטס0?1961 665 106190116װ 6066 293
 48. 0. |20/6 1530 טמ4 !תז 2010 2010-
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 ,ךיװ ,טיוועל .ר ג"פ) חזטּפ 1142
 ר"ד ,רעטסעוװש ןייז -- ,(57 ז"ז ,6

 ?רעסיד ַא ןּבירשעג טָאה ,סעזימ לחר
 םעד ןופ קיטענָאפ רעד ןגעוו עיצַאט

 רַאפ עיצילַאגלטימ ןופ טקעלַאיד ןשידיי

 רעניװ ןופ טעטלוקַאפ ןשיגָאלָאליפ םעד
 .טעטיסרעווינוא

 רעקָאנַאס

 ,ןעלּפאטש  ,ךיירנײװ סקַאמ ר"ד ; (ץיטָאנ עשופ

 206 1ז ,רעציּפש .פָארּפ } 9 ,10--9 ז"ז

 (26114019006 120 100 ט110108164

 ענײז ןגעװ סעיזנצער ערעדנא ךס ַא ץוחא ,1

 ,ןטעניא עכעלטּפַאשנסיװ

 22/ש -- 1882) וחילא קינַאדײמ
 ,ּבוג רעוועיק ,ץעיניליא ןיא .ּבעג (4

 *רעד עשידיי עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב

 ךיז טקַאדידָאטװַא סלַא רע טָאד  ,גנויצ
 רעשטייד ןוא רעשיסור רעד טימ טנעקַאּב

 קירעי1ב סלַא ןױש ןוא ךַארּפש

 ןיא ןצנעדנָאּפסערָאק טקורדעג לגנִיי

 ?פרוד ךיז רע סָאה רעטעּפש ,800404

 ןיא ןדנוטש עשיערּבעה טימ ןגָאלשעג
 ?רַאפ ןוא טיונ סיורג ןיא טּבעלעג ,סעדָא

 טיוא ןעגנולייצרעד עכעלטע טכעלטנפע

 "חלשהי ןיא ןנעלסקלָאּפ ןשידיי םעד

 סָאװ ,(ַא"א "תּבש גנעה ,"וועה ןצבלה)

 "קרעמפיוא יד םיא ףיוא ןגיוצעג ןּבָאה

 םָארגָאּפ רעװעינעשעק רעד .טײקמַאז
 ןופ םעטסיסנוורעג יד טרעדורעצ טָאה

 ךיז טָאה רע ןוא .מ ןלופליפעג םעד

 :עלעוװירּב ַאזַא קידנזָאלרעגיא ,טמסרַאפ
 ליפ וועינעשעק ןיא טָארגָאּפ םעד טניז+

 לָאמ עכעלטע .ןצרַאה ןיא גָאטײװַא ךיא

 טָאה'ס ,ןּבעל סָאד ןעמענ ךיז טלָאװעג

 לָאמסָאד ןּבעגעגניא טינ רעּבָא ךיז
 יא יד ,"ןּבעגנייא ,ךיז טכַאד ,ךיז טעװ
 יא טָאה רע סָאװ ,עמַארד עטסקיניװענ
 ןייז רַאפ ץרוק רע טָאה ,טּבעלעגרעּב
 גנולייצרעד ַא ןיא ןיא טרעדלישעג טוט

 ןּבירשֲאּב זיא'ס ןאו ,"ןורחאה .עגרּב
 ןטנעגילעֶטְניא א ןופ דרָאמטסּבלעז רעד

 ליוײמ -- קינַאדַײמ --- סעוימ

 | יארגָאיבָאטװא) 1911 ,"דניירפסקלָאּפ ,
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 ?כעלגעמ יד טינ טניפעג רעכלעוו ,רוחּב
 רעקידנעטש רעד רעטנוא ןּבעל וצ טייק
 ענייז ןּבָאה 1908 ,ןעמָארגָאּפ ןופ המיא
 =יײז ןופ גנולמַאז ַא ןּבעגעגסױרַא דניירפ
 :אדיימ והילא יבתּכו) ןעגנולייצרעד ענ
 ףיוא ,(.פ ,י ןופ ריפניײרַא ןַא טימ ,קיג
 "ךויא ןיא טכעלטנפערַאפ .מ טָאה שידיי
 דניק עניימ ןופ ליטעלּב ַאק 20 ,0
 .נעמיטנַאס?זעיצנעדנעט ַא--"תונורכז.טייה

 :רעד ןייז ,גנולייצרעד:ומועּב:ג"ל עלַאט

 שידיי ןיא טקורדעג זיא "ץמחפ גנולייצ
 ."טַאלּב-חסּפײ סנימיש .ּב ןיא

 ,807---806 ז"ז ,4 ,5

 --1896) יכריומ קינַאדײמ

 2ָאדָאּפ ,ץעיניטסָארט ןיא .ּבעג (
 רעמערָא רעּבָא ,רעקידסחוימ ַא ןיא ,עיל
 ןיא טגרעלעג רָאי 13 זיּב ,עילימַאּפ
 ןּבעגעגּפָא ךיז רָאי רָאּפ ַא ךָאנרעד ,רדח
 :סיוא רָאי 18 וצ ,גנודליּבטסּבלעז טימ
 רע ואוו ,עניטנעגרַא ןייק טרעדנַאװעג
 רָאטקעריד ַא ןופ עלעטש יד טמענרַאפ
 ?ליֹװַאסַאּב ןיא לוש רעשיערּבעה א ןופ
 :עגנָא טײקיטעט עשירַארעטיל ,ָאסַאּב
 :עּב ןוא עשיטסיצילּבוּפ טימ 1918 ןּבױה
 2רַא-שיערּבעה ַא ןיא ןכַאז עשיטסירטעל
 1923 יַאמ טניז .טפירשטייצ רעשיניטנעג
 רעד גנילדנעצ עכעלטע טכעלטנפערַאפ
 =סָאנעוּב רעד ןיא ןציקס ןוא ןעגנולייצ
 ךיוא יו ,?גנוטייצ רעשידיא/ רעסערייא
 יד ןוא "טַאלּבעגַאט ןעשידייז רע:י"נ ןיא
 םעד סיוא בור סָאד ,?ןעטטעזַאג עשידייק

 ןיא .טסינָאלאק עשידײ יד ןופ ןּנעל

 .עגיטגעגרַא

 ) -- 1887) ןמחנ ליזיײמ
 ,עילימַאפ רעמוד ופ חענייר ַא ןיא .ּבעג

 עסיורג ןופ לקינייא ןַא דצ סרעטָאפ ןופ

 החּפשמ רעד סיוא עיצילַאג ןיא םינּבר

 ןופ טמַאטש--סרעטומ רעד ןופ ,שליזימ

 זי ,ןטנַאקירּבַאפ:זָאלג םיריבג רעוועיק

 םיײה רעד ןיא טגרעלעג רָאי 198
 םידמלמ = בוטש ענעגייא ייּב וועיק ןיא

 ייסח:ד"בה ,הריקח ,םיקסוּפ ,ארמג ,ךנּת
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 =ידומיל וצ ןעמונעג ךיז רעטעּפש ,תוד
 ןפיוא ןעמַאזקע םוצ טיירגעגוצ ךיז ,לוח
 טזָאלעגוצ טינ רעּבָא ,עיזַאנמיג ןופ סרוק
 ןוא ןענעייל ןּבױהעגנָא ,ןעמַאזקע םוצ

 2עטיל ןרידוטש
 טּפיוהרעד ,רוטַאר
 ןוא עשִיערּבעה יד
 טשרע ןוא עשיסור
 2ידיי יד רעטעּפש
 טריטויּבעד ,עש
 .נוצעזרעּביא טימ
 ?עּברַאַאּב ןוא ןעג
 שטיידסיוא ןעגנוט
 יב , ןיא תוישעמ עׂשידי עטלַא ןופ
 ,מ ןיא ןוא 1905 "םיחרּפהע סרעגוועל

 ?רַאפ ,"רחשהע לַאנרושז?רעדניק סיקסנירק
 ?כַארּפש רעד ןגעוו ןעלקיטרַא טכעלטנפע

 --לוש רעשיערּבעה רעד ןגעװ ,עגַארפ
 ןיא -- טקנופדנַאטש ןשיטסיערּבעה ןופ
 2אז ,ה י ןופ ר"א "םויהק רעוועשראוו

 ךיז ןַאד ,ןַאמשירפ ,ד ןוא יקסדָארָאג
 :ָעסַא ַא'צ) "?ןמוה דהע ןיא טקילײטַאּב

 ייר ַא ןגעוװ--"םינאמורח= ןעלקיטרַא עיר

 ,(ןענַאמָאר עשיערּבעה ןוא עשידיי עיינ
 "תודחאהע ,ןַאמכיפ ,י ןופ ר"א תדלומח
 ןַיז ."הדצהא ,רענערּב .ח .י ןופ ר"א
 :עגנָא שידיי ןיא ערעירַאק עשירַארעטיל
 ַא ןופ ןעציטָאנ; לקיטרַא ןַא טימ ןּבױה
 .לעגרעּב דוד ןגעו) "רעזעל ןעשידיא
 ןעשידיא; ןיא ("לַאזקָאװ םורַאע סנָאס
 ןופ תופּתושּב ןּבעגעגסױרַא ,"ךַאנַאמלַא
 ,מ ןוא ןָאסלעגרעּב דוד ,קילערָאג ,ש
 רעטעּפש ,(1909 ,וועיק ,יג"פ-:טסנוק)
 2ןצ ןוֵא ?ג"פ?טסנוקח םעד ןעמונעגרעּביא

 ןּבעגעגסױרַא ןענָאסלעגרעּב טימ ןעמַאז
 ןופ/ ּב"מז עשיטסיצילּבופשיר;רעטיל יד

 ןעוועג ,1912 ןוא 1911 ,"טייצ וצ טייצ
 ;יךיי רעקוועימעד רעד ןופ רעדנירגטימ
 טימ ןעמַאזוצ וועיק ןיא לוש רעשיטסיש
 :ךעּביא ,ַא"א ןיּבָאד ןועמש ,ןַאטיװעל ,מ
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 ַאז יו ,ךעלכיּב:רעדניק עכעלטע טצעזעג
 טעּברַאַאּב) םידימלּת יירד טימ השעמ

 ילעגיופ?רעדנואוו רעדח ,(ילמרּכ .א ךָאנ
 :עווש גנולדנַאהּפָא ןַא ןּבעגעגסױרַא ,ַאיא

 יףעמעלַא ךָאנח סנָאסלעגרעּב דוד ןעג
 ,רּתסנ ןופ קרעװ יד ןוא (56 ז"ז ,1914)
 ַא"א יכנא ,י ,ז ,שטיװָאניּבַאר לארשי
 שידיי ןקורד וצ טָאּברַאפ םעד ּבילוצ
 המחלמ רעד תעשּב "ג"פ=טסנוק; רעד טָאה
 :עג 16--1915 .טעּברַא ןייז טלעטשעגּפָא
 רעשידיי רעד ןופ ןעגנוצעזרעּביא טקורד
 רעשיסור רעמרעּפ ַא ןיא רוטַארעטיל

 :ַאװער:ץרעמ רעד  ךָאנ / .גנוטייצ
 רעוועיקא םעד טעדנירגעג עיצול

 100 רעּביא ןּבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,יג"פ
 ב"מז יד ַאיצ ,ךעלכיב:רעדניק ןוא רעכיּב
 ןיא סוָאקַאװטיל ,מ ,11-- "סנגייאק
 ,"טסייג:דרע רעד/ סיקצַאל ,וװ ,"הורמואץ
 ,ו"זַאא ןַאקשױיה יבצ ,רּתסנ ןופ קרעוו יד
 :ָאד .ש ,ןָאסלעגרעּב דוד טימ ןעמַאזוצ
  ,וָאקַאװטיל ,מ ,ןישורּבָאד ,י ,ןיּב
 ?עגילרוטלוקח יד 1918 טעדנירגעג דמלמ
 ןוא ק"צ ןופ דילגטימ ןעוועג ,וועיק ןיא
 ג"פ ןופ רעטלַאװרַאפ ,ָארויּב?ריפסיוא
 ןטיורא ןופ רָאטקַאדערטימ ,"עגיל:רוטלוקח
 =רַאפ ואוו ,(קַאװטיל עז) װעיק ,סקנּפ

 ןעלקיטרַא ערעסערג ייווצ טכעלטנפע

 רעטשרע רעד/ ןוא "ןַאמרעקוצ רעזיילש
 ןיא ןיארַאפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי
 םַאֹּב עימעדיּפע:סופיט רעד תעּב ."ןָאדנָאל
 =יק) סופיט:ךיוּב ןגעוו רושָארּב ַא טעּברַא
 ;ליז .מ טימ ןעמַאזצ 1921 ,(1920 ,װע
 ,דמלמ .ז ,יקסניצשעל ףסוי ,ּברַאפרעּב
 סלַא שטיװָארוסיײא .ּב ןוא ןַאדזַאק ,ש .ח

 ?רַאװ ןיא טעדנירגעג עּפורג:וװיטַאיציניא
 ג"פ םעד ןֹוא "עגיל:רוטלוק/ יד עש

 טימ ןעמַאזוצ טריטקַאדער ,"עגיל:רוטלוקח
 :ַאי י טימ ךָאנרעד ןוא ןַאדזַאק ,ש .ח
 :ַארגָאילּביּב ריא קַאװטיל .א ןוא יקסנוש
 ײטלצוו : רעכיּבא לַאנרושז ןשיטירק:שיפ
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 --1922 רַאונַאי ,ימונ 10 סױרַא לּכה:ךס3)
 טעדנירגעג 1924 ינוי ןיא ,(1924 לירּפַא
 ,שיקרַאמ ץרּפ ,רעגניז ,י .י טימ ןעמַאזֹוצ
 ענזיצַאק ,א ךיוא ךָאנרעד ,שטיװַאר ךלמ

 רירטסוליא--?רעטעלּב עשירַארעטיל; יד
 פעט ,יוטַארעטיל רַאפ טפירשנכָאװ עט
 טקילײטַאּב ךיוא ךיז .טסנוק ןוא רעטַא
 םולשפ ןוא "ןעגרָאמ טוגװ רעסעדָא ןיא
 ,"טלעוו עשידויארענליוו ,13--1912 "םכילע
 ?עג רעכלעװ ןופ ,"טייצ עיינז רעוועיק
 רעװעשרַאװ ,רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוו
 ?קינייארַאפװ יד ןופ ןַאגרָא) ײלהַארטשז

 ,"גנוטייצסקלָאפ; ,"ןרעטשנעגראמ} ,("עט

 ,"חול = רעטעּברַאװ ,"בעל ןֹוא לוש?
 / טפנוקוצ, רעי"נ ,ירעקעוו = טנגוי;

 ,ירוטלוקא ףעגַאקיש ,"גָאטש ,"דניירפ;
 טניז ,ַאײא "עסערּפ+ רעסעריײא:סָאנעוּב
 עשיטירקישיּפַארגָאילּביּב יד טריפ 5
 עלַא יד ןיא ,"טנייהפ ןיא גנולײטּפָא

 רעטרעדנוה טכעלטנפערַאּפ ןטפידשטייצ
 ךיוא זייוולייט ,עשידיי ןגעו ןעלקיטױַא
 ,רעלעטשטפירש ןוא רעכיּב עליערּבעה

 לעיצעּפס ךיז ,ןגָארפ-רוטלוק ןגעוו ךיוא
 ןופ עיפַארגָאילּביּב רעד טימ ןעמונרַאפ
 1922 טניז ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ןגעוו ןטכירַאּב עכעלרעי טכעלטנפערַאפ
 ןרעפיצ טימ רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 =ַארגָאילּביּב יד טלמַאזעג ,ןריפסיוא ןוא
 יד טעּברַא ,ץרּפ ןוא עלעדנעמ ןופ עיט
 קרעװ ןרעסערג ַא ףיוא ןרָאי עטצעל
 טקוחדעג ןטנעמגַארפ) ץרּפ ,ל .י ןגעוו
 ןיא ַא"צ ,ןטפירשטייצ ענעדײשרַאפ ןיא
 :יודנַאל ןיא ,50 "רעטעלּב עשירַארעטיל;
 עיצַאזינַאגרָצער רעד ךָאג -- .(א"א "ךוּב
 רעּבירַא 1925 "עגיל:רוטלוקװ ג"פ ןֹופ
 ?צעלק .ּב ג"פ םוצ דמלמ .ז טימ ןעמַאזוצ
 טעּברַא ןייז ןופ רָאי 16 יד רַאּפ .ןיק
 רעּביא טזָאלעגסױרַא יירעגעלרַאפ  ייּב

 ןַא -- .ךעלכיּב ןוא רעכיּב עשידיי 0

 ןעלקיטרַא עשיטירק ענייז ןופ לַאװסױא

 384 לזיימ .--- ליזיימ

 םרָאּפכוּב ןיא טכעלטנפערַאּפ ןציטָאנ ןיא
 ,עשרַאװ) "עטייו ןוא עטנעָאנ; ט"א

 :טצעזעגרעּביא 4203 ז"ז ,ב 1 ,4
 זלרַאשטח לכיּב סװעילַאט .יא ,וװ ,פָארּפ
 רַאפ ןָאטעגפיוא טָאה רע סָאװ ,ןיװרַאד
 =ַאָעל ;(1920 ,וועיק) "טייהשטנעמ רעד

 שיא הדוהיח גנולייצרעד סוװעיערדנַא דינ
 ;1924 ,עשרַאװ ,"טלעוו ידח ג"פ) "תוירק
 +(1926 ,ןיקצעלק .ּב ג"פ עגַאלפיוא עטצעל
 .ּבעג) ליזיימ בקעי ,רעדורּב ןייז

 ייר ַא ץֹוחַא טצעזעגרעּביא טָאה 9
 ןַאּפ ,מ ,ןַאמּפָאש .ג ןופ ןעגנולייצרעד

 =ילװ יד ןיא) ַאיא לַאגַאש קרַאמ ,יקסנַאנ
 סניסענג .ג .א ("רעטעלּב עשירַארעט
 ,ּב ג"פ) "תילגרמ םירפאק ט"א "לצאא
 ליויימ לטיג ,רעטסעווש ןייז .(ןיקצעלק
 =רעּביא ליפ טקורדעג טָאה ,(1899 .ּבעג)
 שיסור ,שיזיוצנַארפ ,שטיייז ןופ ןעגנוצעז
 =עלּב עשירַארעטילק ,"גנוטייצסקלָאפ? ןיא
 יקסװעיָאטסָאדח--םרָאפכוּב ןיא ןוא "רעט
 ,(1925 ,ַאזָאשזּב .ח ג"פ) "טנגוי רַאפ

 --1882 רייא ּב"י) ףסוי לזיײמ
 ןיא ,ןרעמ ,ןירּב ןיא .ּבעג (

 עסיורג ןופ טמַאטש סָאװ ,החּפשמַא
 .עילימַאּפ רעד ןופ -רעטומ יד) םינּבר
 *טייד ןיא ןעמוקַאּב גנויצרעד .(סעגרָאּפ
 =םיג ןיא טנרעלעג ןיװ ןיא ,ןלוש עש
 *ַאפ ןשידירוי םעד טקידנעעג ןוא עיזַאנ

 *ירפ יײּב .רָאטקָאד לטיט ןטימ טעטלוק

 ,דומלּת ליפ טנרעלעג רערעל עטַאװ

 ךַאד ,טסירוי סלַא קיטעט ןעוועג טשרעוצ

 :ירָאטסיה טימ ןּבעגעגּפָא לעיצעּפס ךיז
 טלעטשעגנָא קידנעייז ,ןעגנושרָאפ עש
 +עג רעשידיי רעד ןופ רַאטערקעס סלַא
 עט עשירַארעטיל ,ןילרעּב ןיא עדניימ
 ?גסיװ:רעלוּפָאּפ טימ ןבױהעגנָא טייקיט

 =ינויצ רעד ןיא ןעלקיטרַא עכעלטפַאש

 009616 0//110טמ08 טפירשטנגז רעשיטס

 ןּבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ - ,6 -- 4

 םרָאפכוּב ןיא .םירבח טימ ןעמַאזצ
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 ידצ :(שטײד ןיא עלַא) ןּבעגעגסױרַא

 ?נייהש ;1916 ,ןעלָאּפ טַארַאצ םיא ןעדוי

 *עג ןט0100 ןיז וצ -- "ץעיג ךיר

 *עגװ -- 11454204װ ;1917 ,גָאטסטרוּב

 ?עװַאּבסגנוררעלקפױא רעד ןופ עטכיש

 ,ןילרעּב) "דנַאלסור ןיא ןדיי יד ייּב גנוג

 ?סיוא ואוו ,טעּברַא עוװיטַאליּפמָאק ַא (9

 רעד ןגעװ לַאירעטַאמ םעד ךיוא טצינעג

 -כישעגח ;שידיי ןיא רוטַארעטיל:הלּכשה

 סור דנוא ןעלָאּפ ןיא ןעדוי רעד עט

 טנכערַאּב) .ּב 1 ,1921 ןיִלרעֶּב ,"דנַאל

 ןייז טימ ןעמַאזוצ ןּבױהעגנַא ,.ְּב 5 ףיוא

 ןײלַא טױט ןיז ךָאנ ןוא ר"פש רעװש

 נָא ןוויטקַא ןַא טמענ .(טריפעגרעטייוו

 ,גנוגעװַאּב רעשיטסינויצ רעד ןיא לייט

 ) --186) .ג םקַאמ לעזיײמ
 ?מיג ןופ דימלּת סלַא ךָאנ .עגיר ןיא .בעג

 לַאיצָאס רעד וצ ןענַאטשעגוצ עיזָאנ -

 ןעמוקעג רָאי 20 וצ ,גנוגעווַאּב רעשיטִט

 ןעמונעג טָאה רע ואו ,עקירעמַא ןייק

 ?רעטעּבױֵא רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא

 :ץּפש ןוא ד"ס סלַא טשרעוצ ,גנוגעווַאּב
 ?סיּב ךיז םעדכרוד ,טסיכרַאנַא סלַא רעט

 עשידי יד וצ טרעטנעענרעד זייווכעל

 .ךַארּפש רעשידי רעד ןוא ןסַאמטקלָאפ

 :עדנַאגַאּפָארּפ יד ןריפ טווּורּפעג הליחתכל

 :רַאפ וצ ןּבױהעגנָא ,שטייד ףיוא טעּברַא

 סלַא ןרושָארּב עשיטסילַאיצַאס ןטײרּפש
 רע זיּב ,ךוּב ןופ רעּבָאהּביל רעסיורג

 עסיורג ַא טעדנירגעג 1905 םורַא טָאה
 רַאפ זיולּב טשרעוצ ,י"נ ןיא גנולדנַאהכוּב
 ךָאנרעד ןוא רעכיּב עקיכַאוּפשדמעױפ
 רע .שידיי רַאפ גנולײטּפָא ןַא טימ ךיוא
 ?רַאפ עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 :צסױרַא ןּבױהעגנָא טָאה סָאװ ,רעגעל
 ףיוא קרעװ עכעלטפַאש גסיוו עסיורג ןּבעג
 :ָאליפק סיקסװָאלטישז ר"ד יו ,שידיי
 ,ןעטביא |... ןטפירש עטלמַאזעג ,"עיּפָאס
 ,סעדנַארּב
 *עה ןיא ןעגנַאגעצ ךיז) ?ןעשנעמ םעד

 1! .ּב ןָאקיסקעל

 .ןופ גנואײטשטנַא? סניװרַאד

 שלויימ -- לעזיימ -- לויימ

 א
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 טציא זיא ןוא ַא"א (זקע 10,000 רעכ

 ןופ רעלטימרַאפטּפױה יד ןופ רענייא

 ןיא רוטַארעטיל רעשידי רעטסנרע

 | .עקירעמַא
 *לימ ריפ יד ןופ רענײא , ,ןײטשּפע רעטלַא

 ,1925 ?ןָׁשַו ןופ "גָאטא ןיא ,ןָאי

 --1877 פןאוו) לאומש שלזיימ
 .עיצילַאג ,לשימעשּפ ןיא .ּבעג (

 ןוז ַא ,שֹוּבייל?הדוהי:הירא 'ר ,רעטָאפ ןייז

 =איננח:ףסוי 'ר בר רעלשימעשּפ םעד ןופ

 תראפּתח ּת"וש יד ןופ רּבחמ םעד ,עּפיל

 תארוה:?הרומ ןוא ןייד ןעוועג זיא ,"ףסוי

 ןעװעג זיא רעטומ יד ;לשימעשּפ ןיא

 :לאומש 'ר בר רעסַאי ןופ רעטכַאטַא

 םעד ןופ לקינייא ןַא ןוא שּביוט עקלעמש

 םעד ,שּבױט ןרהא?השמ 'ר ןואג ןטמירַאּב

 ןעמֹוקַאּב -."םאר תופעותח ןופ ױּבחמ

 ?עג ,גנויצרעד עשידיי עלענָאיצידַארט ַא

 קיטײצכײלג ,ארמג ןֹוא ךנּת טנרעל

 טַאװירּפ רעטעּפש ,שיליוּפ ,שטייד ךיוא

 :עיזַאנמיג ןופ סרוק םעד טכַאמעגכרוד

 תורפסה בצמח לקיטרַא ןַא טימ טריטויּבעד

 ,"ידוהיח? סיקסלבוס ןיא "איצילגּב תירבעה

 ןיא םירמאמ טימ ןוא ,1896 ןָאדנָאל

 ןיא ךיוא יװ ,"הריפצה; ןוא "דיגמה;

 1896 ,"טַאלּבנכָאװ רעגרעּבמעל; ןשידיי

 (08161161001- סכָאלּב ר"ד ןוא (4 1897)

 *ער בגַא עכלעוו) 8006 יש ססס1

 ןופ רָאטקַאדער 14--1903 ,(1919 טריטקַאד

 112תמסו79 סז 1912611118060 1 410111601414

 19--1917 ,ןיו ןיא טצעזַאּב ךיז ןַאד

 תוס טפירשטייצ עשידיי ַא ןּבעגעגסיױרַא

 :עךײשרַאפ ןופ רעטעּברַאטימ 111

 ןיא ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשטייד ענ
 יש 68185111006 :טכעלטנפערַאפ םרָאפכוּב
 =מַאז ַא -- (1908 ,גיצּפייל) 1013261/6װ

 0258 ,ןגַאופױא עשירַארעטיל גנול
 ןּבעל ןשידיי ןופ ןַאמַאר -- 106

 -- 212000145 לשזעוֿפסז ,(1919 ןילרעּב)
 6150 ,(1921 ,גרוּבמַאה) גנולייצרעד

)13( 
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 ,(1920 ,ןילרעּב) ןטקַא 3 ןיא עסעיּפ

 וצ -- 4060ו8006 16/295466 זו 0

 ?ַארעטילסגנוצעזרעּביא רעשִיערּבעה רעד

 128016 טת0 0 } (1922 ,ןיוו) רוט

 -- 016 ןטס8ס06 אתמשסחז ;;(23 ,ךיוו)

 רעד ןגעק טפיוש עשיגָאלָאּפַאיטנַא ַא

 יימעסיטנַא םעד ןּפמעקַאב ןופ עדָאטעמ

 ?ליב -- ,1366006216 ;(4 ,ןיוו) םויט

 עסיורג ןופ סעקיטסירעטקַארַאכ ןוא רעד

 ינעמ ןופ ַא'צ ,ןטייקכעלנעורעּפ עשידיי

 .(1926 ןיא --.ּב 1 ןיא) םירפס:רכומ .עלעד

 ןופ ןעגנולייצרעד ערענעלק ייר א ץוחַא

 טלעהליװ ךיוא יװ ,שידיי ןוא שִיערּבעה

 :רעביא ,540ע 8026 עמַארד סנַאמדלעפ

 ןַאמָאר ס-ע"ש שטײד ףיוא טצעזעג

 טז ןט6. ןאסט6|- ּב"מז ןיא "וינעּפמעטסץ

 2כוּב ןיא) 660616 ט"א ,1908 ,72

 ?רעּב ,"ג"פ:ץרַאה; ,(516זװקסת|ו טראפ

 ַא טכעלטנפערַאפ ןוא (1922 ,ןיל

 רעד רעּביא עיפַארגָאנָאמ ערעסערג

 רעטַאעט .ןשידי ןופ ףעטכישעג

 ,(1921 ,הֹווֲא 2ו8 665 ןט06מ!טמופ ןיא)

 קיריל רעשידי רענרעדָאמ רעד .רעּביא

 01 ,1907 ,05/ טמס 4 ןיא)

 1867 םירופ) לדנעמ-םחנמ םעליימ

 ,ןיטַאיריּפ ןיא .ּבעג ( =.

 ,עילימַאפ רעכייר ַא ןיא ,.ּבוג רעװַאטלָאּפ

 עשידָאמטלַא יב טנרעלעג רָאי 13 זיּב

 ןוא שיאערּבעה ,ךנּת --ךָאנרעד ,םידמלמ

 ,"ץילמהװ ןיא םירמאמ ןּבירשעג ,קודקיד

 ?רַאֿפ 111 "דניירפזיוהפ ןיא ,"הריפצהז

 ייווצ ןסנעקעדעּב ןרַאפי טכעלטנפע
 ;ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב ןיא ,"סעקנעצס

 ,(1891 ,עקָארק) "םירפא ןוע הלגני

 ךיא טָאה ;(1893 ,עקָארק) "ןורשהז

 ,"לארשי םע תודלוו :א"צ טסַאפרַאפ

 ."סגיוועג רעסיורג רעדח

 ,38 .ז ,א 'ח ,"וירפוסו וינּבר רודא

 " --188..) ללה ןומיימ
 .,טנגעג רעקלַאװּוס ,עירָאװלַאק ןיא ,ּבעג
 ?קֵא ןַא ןעמונעג ,ודָאל ןיא קידנעניואוו

 ,גנוגעװַאּב-צ'ּפ רעד ןיא ליײטנָא ןוויט
 ןרָאװעג טקישרַאפ ןוא טריטסערַא 7
 ןעמוקעגקירוצ ןענַאװ ןופ ,ריּביס ןייק
 :עגנָא טייקיטעט עשיטסילַאגרושז ,0
 טניז ,"טַאלּבעגַאט רעודָאלװ ןיא ןּבױה
 יד ןיא טעּברַאעג ,עשרַאװ ןיא 1
 ,"ןעּבעל רעזנואק יװ ,ןעגנוטייצ עכעלגעט

 "טַאלּבעגַאט רעװעשרַאװח ,"עקיּפָאק יד,
 "טנייהט ןיא -- ןרָאא עטצעל יד ,ַא'א
 המחלמ רעד ןופ ךָארגסיוא ןזיּב 14--3
 טַאלּבנכָאװ ערעלוּפָאּפ סָאד טריטקַאדער
 ןטפעהסטַאנָאמ יד ןוא "תּבש ברעט
 ,"ןויסח ,"רייאפ ,"ןסינז ,"רדאק ,"טבש
 :טפַאשנסיװ טצעזעגרעּביא טָאה ,ײוומּתח
 :צ"ּפ ןרַאפ ןרושָארּב ןוא רעכיּב עכעל

 ,1--1906 עגליו ,?רעמַאה רעד ג"פ
 ג"פיצ'פ םעד רַאפ םורַא ןרָאי ןיא ןוא
 יַאֹּב ַאיצ ,עשרַאװ ןיא "םייה:רעטעּברַאװ
 :ָארָאּב .ּב טריזידַאלוּפָאּפ ןוא טעּברַא
 :ַאניד ןוא ןסערעטניא:ןסַאלקא יד סוװָאכ
 טצעזעגרעּביא ןוא "עגַארפ עלַאנָאיצ
 יַאיצָאס ןשידנעלָאה םעד ןופ קרעװ סָאד
 רעד" רעטרָאג ןַאמרעה רעוט ןשיטסיל
 :רָאפ ַא טימ) "םזילַאירעטַאמ רעשירָאטסיה
 :ײּברַאװ ג"פ ,יקסטוַאק לרַאק ןופ טרָאװ
 ,(126 ז"ז 1919,  ,םייה-רעט

 --1879 2|ן) םיררָאמ (השמ) רעיימ :

 ,יטשענַאמרַאד ףרָאד ןיא .ּבעג (
 -יֵסֲח ַא ןיא ,עינעמור ,יַאקַאּב טקירטסיד
 ןוא רדח ןיא טנרעלעג .עילימַאפ רעשיד
 ןיא לושרַאטנעמעלע רעשינעמור רעד
 יַאֹּב טייצ עצרוק ַא ןוא טשעניָאמ לטעטש
 ?וצ רעּבָא ,יַאְקַאּב ןיא עיזַאנמיג יד טכוז

 יד ןופ עגַאלרעטקירדעג רעד ּביל

 =עגנָא ,ןזָאלרַאפ יז טזומעג ןרעטלע

 רָאי ןט14 ןפיוא ,םָארקטינש ַא ןיא ןעמוק
 טעּברַאעג ואוו ,טשערַאקוּב ןייק קעװַא |
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 ןופ רַאטערקעסנרע ןעוועג ,רעכעלּב סלַא

 רָאי 16 וצ .ןייארַאפ:רעכעלּב .פָארּפ םעד
 ןיא ,שינעמור ןיא ןביירש וצ ןּבױהעגנָא
 ,(טעּברַא) 264004 רעשיטסילַאיצָאס רעד
 :יטסיכרַאנַא רעד
 ,1631514106 רעש

 ָנֹויִצ םעד ןיא
 ש00024/ ןשיטס
 .ןיא ,(טפגיקוצ)
 טריטויּבעד שידיי
 רעדיל טימ 9
 ןציקס עניילק ןוא
 ;404 1901 ,"ץעויה? ןיא

 :לַאקידַאר ַא ריאמ ןּב פ"א טריטקַאדער
 הנחמ לגדעשידיי ןיא טַאלּבנכָאװ שיטסינויצ
 ןייארַאֿפ ַא ןופ ןּבעגעגסױרַא ,"הדוהי
 קידנליפסיוא ,ןעמָאנ ןקיּבלעז םעד טימ
 ןיא .לגנוטייצ עצנַאג סָאד טעמּכ ןײלַא
 :ײטַאּב ךיז ךיא טייצ רעקיבלעז רעד

 ןעלקיטרַא ןוא ןציקס ,רעדיל טימ טקיל
 רעכעלטנכעווייווצ רעגָאדנַאל רעד ןיא
 ,רעכלעוו ןופ ,"טייהיירפ, רעשיטסיכרַאנַא
 ?קַאדער ,1902 ןָאדנָאל ןייק קידנעמוק

 ןײק קעװַא 1903 .ןרעמונ 6 ַא טריט
 טעּברַאעגטימ ןענַאװ ןופ ,רעטסעשנַאמ
 רעטעלּבנכָאװ עשיטסיכרַאנַא יד ןיא
 ךיוא ,ייש .ַא .פ, ,"דניירפ רעטייּברַאװ
 ףרַאפ ַא'צ "טפנוקוצפ ןיא) "טפנוקוצח

 רעד רעּביא גנולדנַאהּפָא ןַא טכעלטנפע
 ןיא עגַארפנדיי רעד ןוא עגַארפ:רַארגַא
 ,ײשרַאפ ןופ ןגיוצעג הנויח .(עינעמור
 *ַאֹּפַא ,רעצעזַא ןעוועג ,תוכאלמ ענעד

 :רַאעג ,רעכַאמלקעטש ַא ,רעכַאמנסָאריּפ
 :ַאּב ךיז 1906 ,ןעלטנַאמנעמַאד ייּב טעּב

 יעגּפָא ןיוש ךיז ואוו ,ןָאדנָאל ןיא טצעז
 ,לענָאיסעּפָארּפ קיטסילַאנרושז רעד ןּבעג
 :ָאס עשידיי יד טריטקַאדער םישדח 5
 ,עכעלטגכעווייוצ עשיטַארקָאמעדלַאיצ
 יד טפירשטייצ עכעלטנכעוו ךָאנרעד
 ןציטָאנ:רעטעּברַא ןּבירשעג .,?טייצ עייג

 390 רעיײימ

 1סשוּפװ ןופ גנולײטּפָא רעשידיי רעד ןיא
 ?גיז רַאפ ןסעיּפ טצעזעגרעּביא ,ט06
 ?קעש) רעטַאעט ןשידיי סנַאמנייפ דנומ
 *עיפ עשינעמור יד ןוא ײקָאליײשח סריּפס
 ןכָאנ .("ןרָאיטקַא ןוא .ןטסילַאנרושזא עס

 1907 "טייצ רעיינ רעד, ןופ גנַאגרעטנוא
 =רושז:שדוח ַא ןופ ןרעמונ 2 ןּבעגעגסױרַא
 ןיײרַא 1908 ;יטַארקָאמעד:לַאיצָאס רעדעלַאנ
 סלַא ךיוא רעטעּפש ןוא רָאטקַאדער סלַא
 רעדא טַאלּבגָאט םעד ןופ רעטלַאװרַאפ
 *טנפערַאפ ַא"צ ואוו ,"לַאנרושז רעשידיא
 ַא ןופ ךוּבעגַאט רעד? ןַאמָארַא טכעל
 ן"לעדנַאה ןעיורפ ןופ ןּברק ןעשידיא
 ןופ ןרעמונ 14 ןּבעגעגסױרַא קיטייצכיילג
 ואו ,"לַאנרושז ןַאמָארא טַאלּבנכָאװ ַא
 ,ָאּפ רַאגדע רעּביא ןעגנולדנַאהּפָא ץוחַא
 יד ןּבױהעגנָא .ַא'א ןָאטלימ ןָאשוד
 ןטיױל) "ןעיפַארגָאיּב עשידיא? סעירעס
 ןוא ( סּפירגַא -- אכיוא אבא :ּב'א
 "רַאפ טינ ךיוא) "רעדנעל ןוא רעקלעפ;
 ?סערָאק ךיוא ןעוועג 13--1910 ,(טקידנע
 ,"סטרעוורָאפא רעקרָאיײוינ יד ןופ טנעדנָאּפ
 1913 14װא טניז .ירערהיפז ןוא "טײהרַאוװא
 ײידיי רעד ןופ רעּבעגסױרַא + רָאטקַאדער
 ,"טייצ ידו גנוטײצ רעכעלגעט רעש
 יוצפיוא טקריװעגטימ ליפ טָאה עכלעוו
 =ערּפ רעשידיי רעד ןופ ָאווינ סָאד ןּבייה
 ןופ עטשרע יד טָאה ,דנַאלגנע ןיא עס
 ייד ןדנוּברַאפ ךיז ןעגנוטייצ עשידיי יד
 יעלעט עשילגנע עטסערג יד טימ טקער
 =טימ סלַא ןגיוצעגוצ ,ןרוטנעגַא עשיפַארג
 ,ןעוײר םהרבא ,שֵא םולש רעטעּברַא
 יָאנַאזַאכ ןָאעל ,לבּבורז ,תובשחמ-לעּב
 עטשרע יד .ַא'א ףָארדנעװ ,ז ,שטיוו
 רעקיצנײא רעד ןעװעג .מ ןיא טייצ

 רעד ןופ רעטעּברַאטימ רעטסקינייװעגיא
 ןופ ףליהטימ יד ןיולּב טַאהעג ,גנוטייצ
 יד ויא רעטעּפש ;יקסוװָאנַאמָאר ,צ .א
 *ערגרַאפ "טיצ רעדח ןופ עיצקַאדער
 ןופ ןיירק רעד ךיוא ןוא ,ןרָאװעג טרעס
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 ?עג ןיא רעטעּברַאטימ עקידנסיורד עריא
 רָאי ַא ןופ ךשמ ןיא טָאה: ַא"צ- י} ןסקַאװ
 ,יודרָאנ סקַאמ ר"ד טעּברַאעגטימ :טרָאד

 :לעז םעד לקיטרַאי ןַא האפ קידנעמוקַאּב '
 ?גנע רעסיורג רעד ןופ וו .זײרּפ ןקיּב
 טציא .ואטש יץסזא 1161216 גנוטייצ רעשיל
 ןופ רעטעּברַאטימ :עטסטנעָאנ יד ןענייז !

 ָאעל ,יקסוװָאנַאמָאר .צ .א גנוטייצ רעד !
 :ָאס .א .ב ,ץישפיל .ד ,רעּביטש ,ד ,גינעק |
 :ָאּפ יד ץוחַא ,קישטנַאטיּפַאק ,יקסװעשטַאכ/
 2יא ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ןוא עשיטיל'

 ןוא עניײמעגלַא עטסנדיישרַאפ יד רעּב
 ןיא ,מ טָאה ןגָארפ עלעוטקַא עשידיי

 טימ סעקימעלָאּפ טריפעגנָא "טייצ רעדז
 ר"ד ,קורק ףסוי ר"ד ,וװָאלָאקָאס םוחנ

 סירָאּב ,רעטסַאג .מ ר"ד ,ױדרָאנ סקַאמ !
 :רענימ- ,םזינויצ רעּביא ַא"א גרעּבדלָאג |

 ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא ,וו"זַאא טכערסטייה
 :בעזרעּפ ענעעזעגנָא טײמ ןעויוורעטניא ךס'
 רעד וצ גנוטייצ יד טכַארּבעג ןוא ןטייקכעל"
 ןיא ןַאגרָא ןשידיי ןקידנריפ ַא ןוכ הגרדמ
 :ןנ:גָאטיירפ םעד ןיא-זיא 1925 ,דנַאלגנע/
 ?עג טריפעגנייא ךיוא "טייצ רעדח ןופ רעמ !

 :טפיױה יד םגה ,טייז עשילגנע ןַא ןרָאװ
 ?ינויִצ ןיא "טייצ רעד/ ןופ ץנעדנעט

 ךיוא:טרָא ךס ַא ּפָא ךָאד יז טיג ,שיטס
 ?רַאֿפ :ןעגנוטכיר עשידיי ערעדנַא יד !

 ,טקנוּפדנַאטש ןקיגנעהּפָאמוא ַא קידנטערט
 ײּב סױרַא ךיוא טייג 1914 22/ש טניז

 :ייצ-סיינ ןוא :ןעילימַאפ ַא  גנוטייצ רעד !
 ימ טָאה 1923 ."סעיינ:דנעבאא טיא גנוט
 2שדוח ַא ןּבעגוצסױרַא ווורּפ ַא טכַאמעג

 ט"א שילגנע ןוא שידיי ןיא לַאנרושז
 ?סיוא יד רעּבָא ,ןעּבעל עשיריא סָאדא
 :עגּפָא 'מונ ןט6 ןפיוא ךיז טָאה עּבַאג
 ?עגנָאַא ךיוא טמענרַאפ ,מ -- ,טלעטש
 רעכעלטפַאשלעזעג סלַא טרָא םענעעז
 ןטערטעגפיוא עינעמור ןיא ךָאנ .רעוט
 ןוא עשיטילָאּפ רעּביא רענדער סלַא
 :עג דנַאלגנע ןיא ,םינינע עשירַארעטיל

 רעיימ

 םעד  ייּב רעבעגטָאר + רעשירז
 עג ןפַאשעג זיא סָאװ  ,רעטַאעטסקלָאֿפ
 =ַאניװ ףסוי טימ ןָאדנָאל ןיא 1911 ןרָאװ -
 ןוא ערעּפָא רעד .ןופ שארּב װָאדַארג
 רעד) עמַארד רעד ןופ שארב ימע:ןּב
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 ,ןטַארעפער ןוא סעדער רועיש ַא ןָא ןטלַאה

 םייח טימ סעטַאּבעד עכעלטנפע טריפעגנָא
 ,בוטרבל רענָאיסימ םעד טימ ,ןַאמצייוו
 =עּברַא רעשידיי:רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז
 ןעוועג ,ןָאדנָאל ןיא גנוגעוװַאּב = רעט
 רעד ןופ  רָאטַאזינַאגרָא ןוא רַאטערקעס

 +עג  ,ןָאדנָאל ןיא ןָאינוי:רעדײנשנעמַאד |
 :ָאמעד:לַאיצָאס .ןשידיי ַא ןדנירג טווּורּפ
 םעג ַא ,דנַאלגנע ןיא דנַאּברַאפ ןשיטַארק
 ?רַאּפ-צ'ּפ רעד וצ טרעהעג טייצ עסיוו
 דילגטימ ןעװעג ןוא דנַאלגנע ןיא = יט
 טַאגעלעד .,טעטימָאק:וויטוקעזקע ריא ןופ/
 =נָאק רעשיטסינויצ רענָאדנָאל רעד ףיוא !
 רָאפנעמַאװצ ןפיוא ןוא 1920 ץנערעפ -
 רעּבירַא ןַאד ,1920 ןיוו ןיא צ"ּפ יד- ןופ
 :עדעפ רעשיטסינויצ רעשילגנע רעד ֹוצ !
 1922 טניז זיא רע רעכלעוו ןופ ,שיצַאר |
 סלַא טקילײטַאֿב ךיז ,רעציורָאפעציװ -
 עשיטסינויצ עטצעל יד ףיוא טַאגעלעד-
 =ינויצ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ;ןֿפערגנָאק

 טעטימָאקסגנוטַארַאּב - ןשיטילַאּפ ןשיטס/
 2 בה /

 ,עיצַארַאלקעד-רוּכלַאּב יד ןעמוקַאּב םייֿב !
 =עּברַא ןַא ןפַאשעג המחלמ רעד תעשּב !
 עשידיי יד ןקידייטרַאפ וצ טעטימָאק:רעט ?

 םעד ןופ רעציױרָאֿפ- ןעוועג ;ןסערעטניא
 עשידיי יד ןציטש וצ .דנָאפ:רעטעּברַא
 רָאי 5 יד ןופ ךשמ ןיא :תֹונּברל:המחלמ
 =עֵציו 1920 טניז ,ץנעטסיסקע ןייז ןוֿפ-

 יד ןופ 'עיצַארעדעפח רעד ןוֿפ רעציזרָאֿפ '
 דילגטימ 1919 טניז * ,"ןדיי רעניַאּרקֹוא -

 *?סיטויּפעד ףָא דרַאָאּבד רעשידיי רעד ןופ !
 =ָאפ טניַאשזדא ןופ דילגטימ 1922 טניז

 :ַארעטיל ןעוועג -- .ַא"א "עטיֿמָאק ןיער
 ןשידיי

 עצרוק ַא זיולּב טריטסיסקע טָאה רעטַאעט
 רעטַאעט םעד רַאפ טצעזעגרעּביא ,(טייצ
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 ןבישעג ;?ַאטסָאקַא לאירוא? סוָאקצוג
 -כעֶטְש פ"א ךיוא .סעיזנעצער:רעטַאעט

 יּסוּרַא םרָאפכוּב ןיא .סוקיטירק ןוא.ןעזייא
 =-?סקרַאמ .לרַאקש :ןָאדנָאל .ןיא ןְּבעגעג
 ;(48 ז"ז ,1907) טיײצרָאי ןטס25 .ןייז .וצ
 :עּברַא ןופ .ןצעזעג יד ןגעוו - ןרושָארּב
 עשידיא ַאז -- ןדנַאלגנע .ןיא ץוש:רעט
 עיצקורטסנַאקער ןופ ןַאלּפ ַא / עיּפָאטוא
 טרָאװכָאנ ַא טימ ..קלָאפ ןעשידיא ן'רַאפ

 דנַאלגנע ןופ סעיצַארַאלקעד יד ןגעוו
 םייה עלַאנָאיצַאנ סלַא ַאניטסעלַאּפ ןעגעוו
 זײז ,ןָאדנַאל . ,'טייצז ג"פ) ."ןעדיא רַאפ
 יד ךיוא ַא"צ טלדנַאהַאּב רע ואוו 0

 ,גנויצרעד רעשידיי ןופ ןעמעלּבָארּפ

 ,רעטַאעט ,עסערּפ ,עיגילער .,ךַארּפש
 יד .| טָאילע שוררָאשזדז- ;וו"זַאא טסנוק
 סנַאסענער רעד ..ןופ האיבנ עשילגנע
 .זיז 1920,  ,ןָאדנַאל) "קלָאפ ןעשידיא ןופ

 ןיא .,,ערעסערג .ערעדנַא ענייז -ןופ

 ?רַא עטכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ םרָאפכוּב
,)8 

 2רעפ .סָאד/ :ןענָאמרעד .וצ זיא . ןטעּב

 ,סלייוו - ,דנַאלגנע - :ךיירגינעק עטגינייא
 עשיטילָאּפא - ;"דנַאלרייא ןוא דנַאלטָאקס

 ;"רענעמסטַאטש ...עשילגנע .ןופ עירעלַאג

 ?טלעוו ןעסיורג ןופ.ןעמעלּבָארּפםולש .ידא
 .רעְּד---:לוימעס טרעּברעה ..ריסח

 .(ךלמל ינש) ײרענָאישימָאק ייהז רעטשרע
 :רַאק עשיטילַאּפ ןייז ,ַאניטסעלַאּפ ןופ

 אגרא סָאדװ
 :ַאגרָא) דנַאלגנע ןיא םוטנדיי עטריזינ
 ,סעיצוטיטסניא ,ןטפַאשרעּפרעק ,סעיצַאזינ

 : "גירק

 ;"גנוקריוו ןייז ןוא ערעי

 ,ַא"א "(רעריפ ןוא רעוט ,ןעגנוגעווַאּב
 :דנַאהּפָא .עשירַארעטיל ייד ַא ךיוא יו
 ןענייז ןעגנוצעזרעּביא עגייז ןופ ,ןעגנול

 יה :סױרַא םרָאפכוּב ןיא (ןָאדנָאל ןיא)

 1910(3) רעילָאמ ןופ --"ןעמַאד עטעקָאק
 ?רעיוא דלָאטרעּב .ןופ--"קילג זיא סָאװח
 ןופ--יילגיופ ּרעיולּב .רעדש .;(1910) ךַאּב
 ,ָאיּב טימ -- (1911) קנילרעטעמ סירָאמ .

 רעּביא ןעגנולדנַאהּפָא :עשיטירק:שיפַארג

 שטיװָארעײמ -- רעיימ

 ,עיגָאלָאליפ עשיס

 רַאקעטָאילגיּב-סטעטיס |
 .ןיא

 =עּפ ,עשיגָאלָאליפ ןיא ןעלקיטרַא ץוחַא
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 780 רעמוני :;ךַאּברעױא ןוא רעילָאמ
 ןופ סרעטקַאנײא -- "גנוגידענגעּב?- ןוא

 ןופ רושָארּב ַא ;סנַאמרעײה -- ןַאמרעה
 =ַאקידניס .רעּביא יקסװָאקַאר ןַאיטסיהק
 --"ןיװרַאד רעדָא וניּפר-. השמע .- ;םזיִל

 --גרעּבמָארּב פ"א ,זרעביא) לעדָאד .א ן'פ
 ,לעשַאר יורפ ןייז ןופ ןעמָאננעילימַאפ םעד
 ןיא ןמלָאהעגטימ ליפ םיא טָאה עכלעוו

 .(ערעירַאק ןייז

 --1869 29|זו) גיוודול-לאפר רעיימ |
 :עד ,ןגַאהנּפָאק ןיא ,ּבעג (

 רענענַאהנּפָאק ןיא טרידוטש .קרַאמענ
 :ַאלק ןוא קיטסינַאמרעג .טעטיסרעווינוא

 ?רעווינוא 1893 טניז
 .ןגָאהנּפַאק

 =טייצ .עשיטסילַאיצָאס ןוא .עשיגָאגַאד
 =רַאפ ,שטייד ןוא שינעד ןיא ,,ןטפירש
 ט"א שינעד ןיא קרעװ ַא טכעלטנפע
 =וטש ַא--(1902 ,ןגַאהנּפָאק) (061061192986

 רעשרעהַאּב עכעלרעטלעלטימ רעּביא עיד

 טלדנַאהַאּב רע עכלעוו ןיא ,עטוג:טינ ןופ
 *רַאּפ סלַא .ןדיי יד ןופ עלָאר יד ךיוא
 םעד ןוא לװיט םעד ןשיװצ רעלטימ
 רעד וצ תוכייש רעייז ,רעשרעהַאּב:לווייט
 +על?ןעירַאמ רעד ,עדנעגעל:סוליפָאעט
 ?נעגעל עכעלטסירק ערעדנַא ןוא עדנעג
 ?ידיי-וצ תוכייש ַא- ,רעטלעלטימ ןופ סעד
 ,1100108 רושָארּב ןייז טָאה קיטסיש

 :ָאליפ רעשינעד רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא
 סלַא טפַאשלעזעג רעשירָאטסיה = שיגָאל
 51016/ 2 פו08- .עריא .ןופ .113-.'מונ

 ,,8 ;ןגָאהנּפָאק) ס8 6010163105/808

 ?רַאפ ַאװעלָאכ ,י טימ ןעמַאזוצ ,(30 ןיז
 5לַאס רַאפ 1106500 לקיטרַא םעד טסַאפ

 יסנָאיצַאסרעװנָאק .ןטרירטסוליא .סעסנעמ
 -..ןָאקיטקעל

 --1899 םֹורֲא) ןימינּב שטיװָארעײמ
 ,שועװעינָאּפ םורַא .ּבעג {

 =נײרַא דניק קירעיב סלַא .עטיל רעגװָאק
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 =יןרַאּפ ןּבילּבעג ןוא ּפמוז ַא ןיא ןלַאפעג
 תעשּב .סופ ַא טימ טנַאה ַא ףיוא טריזיל
 1915 עטיל ןופ שוריג ןשידיי ןסיורג םעד
 ןופ טייהרעקנַארק ןרָאװעג ןּבירטרַאפ
 ?ַאק ןייק ןרָאװעג לגלוגמ ןוא םייה רעד
 טרעקעגקירוצ ךיז 1921 ,וַאלסָאנירעט
 ץענערג רעד ףיוא רעּבָא ,עטיל ןייק
 ןוא ןָאלעשע ןופ ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא
 :סָאנירעטַאק ןייק ןרָאװעג טקישעגקירוצ
 ןיא סיורַא זיא רעדיל ענייז ןופ ,ווַאל
 "דנַאלסור+ ט"א גנולמַאז א םרָאפכוּב
 ,וַאלסָאנירעטַאק ,"טרָאּפסנַארט; ג"פ)
2) 

 שטיװָארַאזַאל קרַאמ ןָאסרעײמ
 .סעדָא ןיא .ּבעג ( ---1860)
 ןּבױהעגנָא טײקיטעט עשיטסיטרַא ןייז
 טַאמַארד רעשיסור ַא ןיא רָאי 16 וצ
 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עּכורט רעש
 :סױרַא ךיז ךיג ןוא יקסװַאלסָאלימ ,ק ,נ
 רעריפסיוא רעלופטנַאלַאט סלַא טקורעג
 :ַאפדלָאג ןעו .ןלָאר ייר ףעצנַאג ַא ןופ
 :גירגעגיינ ןייז טימ ןעמוקעג זיא ןעד
 ןײרַא ,מ זיא ,סעדָא ןייק רעטַאעט ןטעד
 :עט ןעוועג זיא ןוא עּפורט ןיא םיא וצ
 רעד זיּב עניּב רעשידיי רעד ףיוא קיט

 ןיא רעטַאעט ןשידי םעד ףיוא הרזנ
 ןיא רע טָאה רעטעּפש ,(1883) דנַאלסור
 רעסישזער סלַא טעּברַאעג רָאי 26 ןופ ךשמ
 ,עניּב רעשיסֹור רעד ףיוא טסיטרַא ןוא
 ןיא גלָאפרע סיורג טימ קידנטערטפיוא
 ףיוא ,דנַאלסור ןופ טעטש ענעדיישרַאפ
 זיא רעלדַא בקעי ןופ גנודַאלנייא רעד
 ענייז ואוו ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעג .מ
 רע ןסיורג ַא טַאהעג ןּבָאה ןלָארטסַאג
 ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ .גלָאּפ
 רעליּפשיוש ןוא רעסישזער סלַא רע טָאה
 ןופ ָאוינ סָאד ןּבייהוצפיוא טּבערטשעג
 קרעװ יד קידנריפפיוא ,רעטַאעט ןשידיי
 ,רַאוטרעּפער ןשִיעּפָארײא ןשיסַאלק ןופ
 יד ןופ ןוא סרעלליש ,סריּפסקעש יװ
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 ,ץרּפ יװ ,רעלטסניק עשידיי ענרעדָאמ
 1919 טניז .ַא'א ןייּבשריה ,שַא ,גרעּבמָאנ
 ?טסנוקז רעטַאעט םעד ןיא קיטעט .,מ זיא
 עג זיא 1926 5/ש .וועיק ןיא "לקניוו

 לבוי רעקירעיל0 רעד ןרָאװעג טרעייפ
 ;טײקיטעט רעלַארטַאעט ס -- מ ןופ
 ןרעטנוא עיסימָאק *ייליּבי רעד ןיא
 םעד ,רעפעפ קיציא ןופ ץיזרָאפ
 ןענייז ,"ןייארַאפ:טסנוקח ןופ רעציזרָאפ
 +רָאנַארג .לֵא ןיירַא רעדילגטימנרע סלַא

 ןתנ ,ןישורּבָאד .י ,ןַאטיװעל ,מ ,יקס
 ,װעינעלרָא ,יסּפָאװ : סלעָאכימ ,ןַאמטלַא
 =רעטַאעט ענעגייא ס--מ ןופ .טרעּביל ;י

 :קורד ןיא טכעלטנפערַאפ ןענייז קיטש
 ןיא עסעיּפ ַא / ןעּבעל ןופ רעמַאה רעדז

 ,ענליוו ,קרעּבערש .ש ג"פ) "ןעטקַא 4
 ןיז ןיא טנַאמרעד ןירָאג .ב 9
 םודסק ט"א .מ ןופ סרַאפ ַא ךיוא המישר
 ."הרומעו

 ןופ ײליּבוי ןקירָאיײקיצפופ םוצ; טאלּכגולּפ
 ,1926 ,ועיק ,,"מ ,ל .מ

 - --1806 ןאוו) .ּב שטיװעלַאכימ
 יקציּבזיא ףסוי ןופ ס"פ (

 ןופ ןוז סלַאי אטילד !קסירב ןיא .ּבעג
 =נֹזייַא רעד ףיוא רעקינַאכעמ:רעסָאלש ַא

 : זיא רעכלעוו ,ןַאּב
 : ש|  .ָּא ןכיגניא רעבָא
 ןרָאװעג טגָאזעג
 עלעטש ןייז ןופ
 :יךיי ןייז רַאפ
 .גנומַאטשּפָא רעש
 ןעמוקַאּב טָאה
 עלענָאיצידַארט ַא
 ,גנויצעד עשידיי
 רע זַא ,טּפָאהעג ןּבָאה ןרעטלע ענייז ןוא
 יז ןּבָאה ךָאד ,בר ַא ןסקַאװסױא טעװ
 ןענרעל וצ ןּבױהעגנָא רָא" 12 וצ םיא
 =נגעג ענײמעגלַא ןוא שיסור ךיוא

 ןעגנורדעגכרוד טנגוי רעד ןיא .ןדנַאטש
 תיחּתי ןוא ןויצ-תּביח ןופ ןעעדיא יד טימ
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 טנעקַאב רָאי 17 וצ ךיז רע טָאה ,"הפשה
 ןוא ערעל רעשיטסילַאיצָאס רעד טימ
 ?ינַאגרַא רעקסירּב רעד ןיא ןײרַא זיא
 סָאװ ,ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןופ עיצַאז
 שינעמענוצ ַא טָאטש ןיא טַאהעג ןּבָאה
 ןעמונרַאפ דלַאּב ,"םייח ילעּב רעצ;
 :ַאגֹרַא רעד ןיא עלָאר עקידנריפנָא ןַא
 :ענוצ לָאמ ןטשרע םוצ 1897 ,עיצַאזינ
 ?בעלטרָאװטנַארַאפ וצ ןרָאװעג ןגיוצ
 ןופ רענייא סלַא ןָא ןַאד ןופ ןוא טייק

 ךיוא ,"דנוּבח ןופ רעוט עטסנעעזעגנָא יד
 ,ַא"א תירב-לעּב ,ליַאכימ ,שונייּב פ"א |

 םעד זיּב ײטרַאּפ רעד ןיא טעּברַאעג
 רעד טימ ,תוקספה ןָא גָאט ןקיטנייה

 סָאװ ,רָאי 10 לּכה:ךסּב יד ןופ טַאנסױא
 :עג רעדָא הסיפת ןיא ןסעזעג זיא רע
 ?געמַאװצ ןט2 םעד ךָאנ ,טקישרַאּפ ןעוו
 ,1898 ענװָאק ןיא ,"דנוּבי ןופ רָאפ
 ?עד םעד ,קָאטסילַאיּב ןיא קיטעט ןעוועג
 ןופ גנוגעווַאּב רעד ןופ רעטנעצ ןקיטלָאמ
 ןבעגעגסױרַא ,רעטעּברַאקירּנַאפ עשידיי
 רעקָאטסילַאיּב םעדח ןופ 'מוג ןט1 םעד
 :עגסיוא ןײלַא ןכלעוו ,1899 ,"רעטייּברַא
 ,ןוא לַאגעלמוא ןעוועג ןַאד ןיוש ,טליפ
 עסיוועג א ,ןענָאיּפש ןופ טקעדעגפיוא
 טוג ןשידיי ַא ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז טייצ
 :ַאּב ךיז ןַאד ,דלַאװ רעשזעווָאלעּב ןיא
 ןטָאלשַאּב זיאיס ןאוו ,עשרַאװ ןיא טצעז
 :בוט:םויא סעצרפ ןעײינַאּב וצ ןרָאװעג
 ןלַאגעל ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא "ךעלטעלּב
 יד ןריוירַאלוּפָאּפ לָאז סָאװ ,לַאנרושז
 רעיײנ רעד ןוא םזילַאיצָאס ןופ ןעעדיא
 :ָאק רעלענָאיצקַאדער רעד ןיא ;רוטלוק
 ענַאגכױא רעטנַאלּפעג רעד ןופ עיגעל
 :עלַאכימ ןיירצ ץרּפ .ל .י ץוחַא ןענייז
 רעײטשרָאפ סלַא ןייטשנייוו .א ןוא שטיוו
 ןייטשניור לכימ ,גַאלראפ רענליוו ןיפ
 ןוא ןיוועל ןושרג ר"ד ,ררושמ ר"ד ,(עז)
 רעּבָא ,ןָאעניד בקעי רעריסַאק סלַא
 זיא ץרּפ .ל .י ןופ טסערַצ םעד בילוצ
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 ,מ ןוא ,ןלַאפעגכרוד גנומענרעטנוא יד
 ןלַאגעלמוא םעד ןּנעגעגסױרַא ןַאד טָאה

 =עי וצ ,1899 ,"רעטייּברַא רעװעשרַאווװ
 ןסעזעגּפָא םישדח 16 ,טריטסערַא טייצ רענ
 ?ֿעשרַאװ רעד ןופ ןָאיליװַאּפ ןט10 ןיא
 =ָאר ןיא ,"קַאיװַאּפז ןיא ,גנוטסעפ רעוו
 :טײהקנַארק ּבילוצ ןוא הסיפּת רעמעד

 :שײַצילָאּפ רעטנוא רָאי 5 ףיוא טקישעגסױרַא
 ןּנָאה סע ואוו ,עװַאטלָאּפ ןייק טניזפיוא
 ךוא רעוט ךס ַא טרירטנעצנָאק ןַאד ךיז
 =גָאיצולָאװער ענעדיישרַאפ ןופ רעריפ
 טעּברַא עשידנוּב ןייק רעּבָא ,סעּפורג ער
 טנגעג רענעי ןיא טלָאמעד ךָאנ ךיז טָאה
 רעד ןיא ןײרַא זיא .מ ןוא ,טריפעג טינ
 ,008868 28460018 ץיצַאזינַאגרָא = ד"ס

 ןיא ןטעּברַאוצטימ ןּבױהעגנָא ןיוש וליפא
 ?ָאנ ןקיּבלעז םעד רעטנוא ןַאגרָא ריא
 וצ ןגױצעג טָאה םיא רעּבָא ,ןעמ
 ןֹוא ,גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי רעד
 םייּב ,קָאטסילַאיּב ןייק קעװַא זיא רע
 ?ער ןיא טקילײטַאּב ךיז ,"דנוּבח ןופ ק"צ
 ןופ ןַאגרָא ןלַאגעלמוא םעד ןריטקַאד
 "עמיטש:רעטייּברַא ידי ײטרַאּפ רעד
 עוויסנעטניא ןוא עטיירּב ַא ךיוא טריפעג
 ןבירשעג ,טעּברַא עלענָאיצַאזינַאגרָא
 ןיא .ךעלטעלּבגולפ ןוא סעיצַאמַאלקָארּפ
 "דנוּבא ןופ ק"צ רעד טָאה 1902 ץרעמ

 *עפנָאק ַא קָאטסילַאיּב ןיא טריזינַאגרָא
 .ר רענעלַאפעצ טזעוועג רעד ןופ ץנער
 'דנבח רעד רעכלעוו ןופ ,ּפ .ַא .ד .ס
 רעמָאנָאטװַא ןַא ןעוועג 1898 טניז זיא
 ?עגכרוד רעּבָא זיא ץנערעפנָאק יד ;לײט
 טריטסערַא ךיוא ןַאד ןענייז ַא"צ) ןלַאפ
 ךייז ןוא לַאטנעוָאר:ןַאמ--נַא .ּפ ןרָאװעג
 יד ןוָאלרַאפ טוומעג טָאה .מ ןוא ,(יורפ
 ןיא ןטעּברַא רעּבירַא זיא ןוא טָאטש
 טרעדנַאװעג טייצ עצרוק ַא ךָאנרעד ,זדָאל
 רעד ןופ תוחילש רעלעיצעּפסַא טימ
 1902 ףוס ,טעטש ערעדנַא רעּביא ײטרַאּפ
 ןקילײטַאּב וצ קסנימ ןיא טצעזַאּב ךיז
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 דנוּב-רעטשרעּב סעד ןופ ןַאגרָאמעד ןיא ךיז
 ןלעיצעּפס ַא ןריזינַאגרָא ,"רעקעװ רעד
 רעדז דנוּב:רעּברַאג םעד רַאפ ןַאגרָא
 ןגעק ּפמַאק םעד ןריפנָא ןוא "רעפּפמעק
 רעטעּברַא:רעשידיי רעקיגנעהּפָאמואל רעד
 תעֹּב ,1903 ,(םויװָאטַאּבװ) "?ײטרַאּפ
 ?סערַא ,ץרעמ ןט1 םעד ןופ גנורעייפ רעד
 יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ ,ןרָאװעג טריט
 ,קצולס ,קסנימ ןופ תוסיפּת יד ןיא ןסעזעג
 רָאי 5 ףיֹוא טקישרַאפ יא ןוא עװקסָאמ
 1905 ּביײהנָא ,,ּבוג רעקסלעגנַאכרַא ןיא
 .קסניווד ןיא ק"צ םייּב טעּברַאעג ,ןּפָאלטנַא

 "ךנוּבא ןופ ץנערעפנָאק רעט6 רעד ךָאג
 :רַאַאּב וצ װעשטידרַאג ןיא טצעזַאּב ךיז
 ?רעד ,דנַאלסור:םורד "דנובא ןרַאפ ןטעּב
 וצ ןדָאל ןייק ןרָאװעג טקישעג ךָאנ
 רָארעט רעד סָאװ ,סנדָאש יד ןטכיררַאפ
 :ַאנזַאק רָאטַאנרעּבוג+ רעטילימ םעד ןופ

 ײז ךָאנ טכַאמעגנָא טרָאד טָאה ווָאק

 ינוי ןופ ןעגנוטערטסױרַא ערענָאיצולָאװער

 ננעמַאוצ ןט6 ןפיוא ןרָאפעג ןַאד ,5
 רעד ךָאנ ,ךיריצ ןיא "דנוּבײ ןופ רָאפ
 ןיא טצעזַאּב ךיז עיגולָאװער:רעגָאטקָא
 ץנערעפנָאק רעט7 רעד ףיוא ,עשרַאװ

 רעכלעװ ףיוא ,ןרעּב ןיא "דנוּב, ןוּכ
 ןגעוו עגַארפ יד טלדנַאהַאּב ךיז טָאה סע
 יד .ס .ר רעד ןיא ןטערטניײרַא קירוצ

 ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןטערטרַאפ ,ּפ .ַא

 :רַאװ רעד ןיא טריפעגנָא ,"עכייווז יד

 ןגעק ּפמַאק םעד עיצַאזינַאגרַא רעוועש

 רעכלעװ) רעסָארג .ּב "ןטרַאהײ םעד

 ,גנוקיניײארַאפ רעד ךָאנ רעּבָא ךיז טָאה
 -נָאק רעד ןופ סולשַאּב ןופ דנורג ןפיוא
 טימ ןעמַאװצ ןבעגעגרעטנוא ,ץנערעפ
 :לעװ ,ןרעטייוו .א ץוחַא ,רעגָאז=ןיינ עלַא

 :וצקירוצ ןּבױהעגנָא ןַאד ךיז טָאה רעכ

 רעמוז .(טעּברַא:ײטרַאּפ רעד ןופ ןעיצ
 :רַאפ ,ןרָאװעג טריטסערַא רעדיוו 6
 ןופ ,סעינרעּבוג עקידנופצ יד ןיא טקיש
 סלַא טעּברַאעג ,ןפָאלטנַא רעדיװ ןענַאװ

 ' ?טיװעלַאכימ

 יד ןופ רעטעּברַאטימ רעקיד-
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 ןיא ויעיק ןיא ָארויּב:םורד ןופ דילגטימ
 .סָאג רעט2 רעד וצ עינַאּטמַאק:לַאװ רעד
 רענָאדנָאל ןיא טקילײטַאּב ךיז ,עמוד
 --.ֿפ ַא .ד .ס .ר רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ

 ?נעטש ַא ןעוועג עיצולָאװער רעד טניז

 עלַאגעל

 טכעלטנפערַאפ ַאיצ ,ןּבַאגסױא עשידנוּב

 "ןרעטשנעגרָאמ רעדז טַאלּבנכָאװ םעד ןיא

 רעשידיי רעד ןגעו ןעלקיטרַא עירעס ַא

 ןגעװ ןעלקיטרַא עטשרע יד .--- הליהק
 :ַארעטיל רעשידנוּב רעד ןיא ןינע סעד

 טגװעג ןכַאװש ּבילו: רעטעּפש .,רוט

 1912 ,ץייווש ןיא טּבלעג טייצ עסיוועג ַא

 ןופ דילגטימ סלַא ב"טּפ ןיא טצעזַאּב ךיז

 ןַאגרָא:ײטרַאּפ סעד ןופ עיצקַאדער רעד

 ןּבױהעגנָא ןַאד טָאה סָאװ ,"טייצ ידח

 עטכַאמרַאפ יד טָאטשנָא ןײגוצסױרַא

 טסוגװַא .(םעדעמ עז) ײןעגַארפ:סנּבעלז

 ק"צ ןופ סולשַאּב ןטױל ןעמוקעג 35

 רעטנוא טעּברַא יד ןריפוצנָא ענליוו ןייק

 רעייז ןעמונעג ,עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד

 :עּברַא עשידיי יד ןיא לײטנָא ןקיטעטַא

 םעד ןיא טּפיױהרעד ,סעיצוטיטס .יא-רעט

 -"ןיײארַאפ-רוטלוק:רעטעּברַא ןשידייז ג"ַא
 יידיי יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעלַאגעל רעד

 רעד רעטנוא ענליװ ןיא רעטעּברַא עט

 סעיצקעל טנעײלעג ,טכַאמ רעשטייר

 םעד ןיא עימָאנָאקע רעשיטילַאּפ רעּביא

 'רַאפ ,ןעמעלַא רַאפ טפעטיסרעווינוא

 םעד ןיא רעטעּברַא עשידי יד ןטערט

 םעד ןיא רעטעּפש ןוא טעטימַאק-רעגריּב

 רעכלעוו) "טעטימָאק = לַארטנעצז ןשידיי

 גנוריפנָא ענײמעגלַא יד טַאהעג טָאה

 ,(טָאטש ןיא עיצקַא:ספליה רעד רעּביא

 םעד ןופ רעציױרָאפ רעטשרע ןעװעג

 עשידיי ןופ ןייארַאפ ןטעד.ירגעג 6

 :ץרעמ רעד ךָאנ .ענליװ ןיא ןטַארעטיל

 ןופ טריטסערַא דנַאלסור ןיא עיצולָאװער

 טייצ עצרוק ַא ,טכַאמ רעשטייד רעד

 ןיו ּבילוצ ,שינעגנעפעג ןיא ןסעועג
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 ןופ ןרָאװעג טקישעגסױרַא טיײהקנַארק
 2ַאֹּב ךיז ךָאנרעד ,קצָאװטַא ןייק ענליוו
 קיטעט זיא רע ואו ,עשרַאװ ןיא טצעז

 ""דנוּב" ןופ רעריפ יד ןופ רענייא סלַא

 .?סיוא עלַא ןיא ךיז טקילײטַאּב ,ןליוּפ ןיא

 םעד ןיא יו ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןּבַאג

 ּב"מז יד ,יןעגַארפ:סנעּבעלח טַאלּבנכָאוװ
 -- (1918 ימונ 3 סױרַא) "טייצ רעזנואפ
 ןוא לושק ,| "סקנּפ ןטױרק ןיא ךיוא
 רעד ןופ דילגטימ 1918 טניז .ַאיא "ןּבעל
 ןַאגרָא ןכעלגעט םעד ןופ עיצקַאדער
 :ייצסקלָאפ, רעטעּפש) "ןעגַארפסנעּבעל;
 ואוו ,"גנוטייצסקלָאפ רעזנוא, ןוא "גנוט
 עשיטילָאּפ ךעלגעט טעמּכ טּבײרש רע
 *עֵפ ךיוא ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ןוא
 יַאּב רעטלַא ןַא ,שונייּב פ"א ןענָאטעיל
 ןא טמענ .ַא'א רעּבלעזרעד ,רעטנַאק
 :לוש רעשידיי רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא

 רעשידיי רעד ןופ רעציזרָאפ ,גנוגעװַאּב
 יד ןיא ,עיצַאזינַאגרָא- לוש רעלַארטנעצ

 רעכעלטלעוו:שידי רעד ןופ ןסערעטניא
 יַאּב קילּבוּפער רעשיליוּפ רעד ןיא לוש
 ןטערטעגפיוא ואוו ,עקירעמַא 1924 טכוז
 דנַאל ןופ סרעטנעצ עשידיי עלַא ןיא
 ייג רעד ןופ ךילגטימ .ןטַארעפער טימ
 --.עשרַאװ ןיא הליתק רעשידיי רעטלײװעג
 זָאינָאס/ :טכעלטנפערַאפ םרָאפכוּב ןיא

 "ןעציקס עשיטילַאּפ ןוא ןעדויטע עשיגָאל
 וּפָאּפ --- (188 זיז עשרַאװ ,"שידויז ג"פ)}
 ?עלשטנעמ רעד ןגעוו ןעלקיטרַא ערעל
 :ַאיצָאס ןשיטסיּפָאטוא ,טּפַאשלעזעג רעכ
 ,םזיקנַאלּב ,םזיסקרַאמ ןוא סקרַאמ ,םזיל
 ?װַא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ ,םזיטָאירטַאּפ
 :לצָאס ןשידיי א ןופ תונורכזח ; עימָאנָאט
 ,"ןעגַארפ -סנעּבעלע ג"פ | .ּב) "טסילַא

 זו ןוא ןז .ּב ;156 ז"ז ,1921 ,עשרַאװ
 160 ןײז ,1923 ,עשרַאװ ,"טלעוו ידי ג"פ
 ןרָאי יד םורַא ןעמענ סָאװ ,(182 ןוא

 רעײז טַאהעג ןּבָאה ןוא 1908--+2

 על םלוע םעד ייּב ייס גלָאפרע ןסיורג ַא

 202 ךלימ --- יקסוואילימ -- שטיװעלַאכימ

 קנַאדַא קיטירק רעשידיי רעד ייּב ייס רעז
 גנורעדליש רעד ןופ טייקידעּבעל רעד
 רעד ןופ טלַאהניא ןקידנענַאּפש םעד ןוא
 +יֿבָאטװַא - רערענָאיצולָאװער רעקיזָאד
 םוצ טיירגעגוצ ןרעוו .ּב ערעטייוו) עיפַארגָא

 .ֵלָצַּב פ"א טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה .(קורד
 ."עימָאנָאקע עשיטילָאּפ/סוָאנַאדגָאּב תירּב

 {56---55 ן"ז 1922 ,"טלעוװירעליּב; ןיא ,.ר ,נ

 .לעמ .ס 1:491--488 ז"ז ,1922 ,1ס ,ןאמנַא .ּפ

 ,2121601ג4תע1 .,יקסװָאלאיװצ ,מ ןוא  וָאנוג

 .206--205 ן"ז

 23// - 1860) יבצ יקסווַאילימ

 רע ואוו ,זדָאל ןיא טפעלעג טָאה (2
 טקיטפעשַאּב ןרָאי עטצעל יד ךיז טָאה

 ַא ןעועג .,שיערּבעה ןיפ רערעל סלַא
 ,"ץילמה? ןופ רעטעּברַאטימ רעקירעיגנַאל
 םעד" ןופ ךןיוא ןוא "הריפצהיי ,"ךיגמהח

 טַאלּבציװ ַא ןּבעגעגסױרַא ,ּב"טּפ "גָאט
 ,זדָאל ןיא

 .12 ,1922 ,"טַאלּבעגַאט רעודָאל,

 -- 1866 הכונח 'ג) בקעי ךלימ
 יורפ ַא ןיא עשרַאװ ןיא .ּבעג (

 רָאי 11 זיִּב .עילימַאפ רעמערָא רעמ
 ,םיקסוּפ ןוא ארמג רדח ןיא טנרעלעג
 ןַא רַאפ טמשעג
 :רַאפ ןַאד ,יוליע

 .ידגנתמ יד טזָאל
 ןייז ןופ לוש עש
 עג ןוא רעטָאפ
 רעקרָאװ ַא ןרָאװ
 טניעלעג ,דיסח
 ,תודיסח ןוא הלּבק
 שי - צג רָאי 12 וצ
 ,הנמלא עמערָא יד ןוא ,םותי ַא ןּבילּב
 ,ךעלרעדניק ןוא רעדניק טימ ןֿפרָאװרַאפ
 ץרַאה טמעלקרַאפ ַא טימ טוומעג טָאה
 :נׁש ַא רַאפ לגנִיי ןטָארעג ריא ןּבעגּפָא
 הכאלמ רעד ןופ עדעי רעּבָא ,רעצ
 סטכַאנוצ:גָאטײרּפ טרפּב ,העש עיירפ
 ןוא םיקסֹופ ,ס"ש טנרעלעג רעטייוו
 גנוקריוו רעד רעטנוא ,רָאי 15 וצ ,תודיסח
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 רעכלעוו ,ּפָאקיורג לאומש ןסיוועג א ןופ
 העּפשה עסיורג רָאג ַא טַאהעג ןַאד טָאה
 עשרַאװ ןיא רוד:שרדמ-תיּב ןגנוי םעד ףיוא
 ,הלּכשה רעד ןופ רעגערטנענָאּפ רעד סלַא
 רעד וצ ןעמונעג ךיז ,ליּכשמ ַא ןרָאװעג
 רעד טימ ןוא רוטַארעטיל רעשיערּבעה
 ?עגנָא ךיז ןטנעדוטס עכעלטע ןופ ףליה
 סָאד ;עיזַאנמיג רעד וצ ןטיירג וצ ןּביױוה
 :ָאּפ עטשרע יד ךָאנ ךיילג ןעוועג זיא
 ןוא ןטסיזַאנמיג עשידיי ןעו ,ןעמָארג
 -וטש סָאד טזַאלרַאפ ןּבָאה ןטנעדוטס
 ,הכאלמ ַא ןענרעל ןעמונעג ךיז ןוא םויד
 :טנערַאפ וצ ןפוא ַאזַא ףיוא קידנּבײלג
 ,ענַארּפ עשידיי יד ןרעפ
 םיּכסמ טלָאװעג טינ ןפוא םושּב ּפָאקיורג
 ,דניירפ רעגנוי ןייז זַא ,ןַאלּפ םעד וצ ןייז
 ַא ןייז וצ היכז יד טַאהעג טָאה סָאװ
 ןפרַאװקעװַא לָאז ,הכאלמ:לעּב רעקיטראפ
 ןעמענ ךיז ןוא טעּברא עוויטקודָארּפ ןייז
 ,טגלָאפעג טָאה .מ ןֹוא ,ןרידוטש םוצ
 רערעסערג ַא טימ ךָאנ ךיז רַאפרעד
 טייצ רעיירפ רעד ןיא ןּבעגעגּפָא הדמתה
 טנעײלעג ליפ רעיײז ןוא הלּכשה רעד
 1886 ,דוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעד ןופ
 ןוא ,רענלעז ַא רַאפ ןרָאװעג ןּבעגעגּפָא
 ?טנגוי ןייז סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק טינ
 םיא טָאה (עז) םיּבנעגייפ .ּב דניירפ
 =עגּפָא רע טָאה ,ןּפרעװטנַא ןייק ןפורעג
 ַא זַא ,קידנטלַאה ,טייצ עצנַאג יד טניד

 1891 ,ריטרעזעד ןייק ןייז טינ רָאט דיי
 ןיא טעּברַאעג טשרעוצ ,י"נ ןייק קעװַא
 ךיז רעטעּפש ,רעצינש סלַא קירּבַאפ ַא
 ,(רעגרַאװרעקוצ) רחסמ ו: ןעמונעג
 םוניהג ירודמ העבש עלַא טכַאמעגכרוד
 ?יורג סלַא טעּברַאעגפױרַא ףוסל ךיז ןוא

 =עזעװעג ַא--.טנַאקירּבַאפ-דַאלָאקָאש רעס
 זיא ,ןויצ-בבוח ןוא רבע:תפש:בבוח רענ
 :רַא רעד ןיא ןײרַא ךיילג יײנ ןיא רע
 *ערקעס ןעוועג 1893 ,גנוגעװַאּב:רעטעּב

 2לג עשידיי עטקינייארַאפ; יד ןופ רַאט

 ךלימ

 "גוט

 - לאומש טָאה
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 ןופ רָאי ןקיזָאד םעד ןיא ,"ןטפַאשקרעװ
 רעטנוא עקירעמַא ןיא סיזירק ןסיורג
 יןטפַאשקרעװעגא יד ןופ החגשה רעד
 רַאפ טעטימָאק ? ףילער ַא טריזינַאגרָא
 ןַאד טָאה רעכלעװ ,רעטעּברַא עשידיי
 ןצנַאג ןרעּביא טשור ןסיורג ַא טכַאמעג
 :נָא טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז--.דנַאל
 =רַאנַא "ד ףיוא עריטַאס ַא טימ ןּביױהעג
 יד ןעכַאמ טזָאל ,דלַאװגװ ט"א ןטסיכ

 :ייצ רעטיײּברַאפ רעד ןיא "עיצולָאװער
 רעד ןיא ןּבירשעג ןַאז ,1

 ןעלקיטרַא עכעלטנכעוו גנוטייצ רעקיזָאד
 =נוא ןענָאטעילעפ ןוא ןגַארפטײצ רעּביא
 ןופ ןעקנַאדעגװ לטיט םענײמעגלַא ןרעט
 ,לאיטלּפ ןּב ,םחי ּפ"א ךיוא ,"קַאטסָארּפ ַא
 ןופ עירָאעט?טרעװ יד טריזירַאלוּפָאּפ
 ךיוא ךיז טָאה .,וו"זַאא סקרַאמ לרַאק
 ןיא ,ןטפירשטייצ ערעדנַא ןיא טקילײטַאּב
 ,"טפנוקוצע ןיא טּפיוהרעד ,"סטרעוװרָאפײ
 =עג טייצ עגנַאל א זיא רע רעכלעוו ןופ
 ךיוא 1907 ןוא רעטעּברַאטימטּפױה ןעוו
 םעד ןיא טכעלטנפערַאפ ַא"צ ,רָאטקַאדער
 ןעגנולדנַאהּפָא עירעס ַא לַאנרושז ןקיזָאד
 +ויצ ,םזילַאירָאטירעט ,םזיסקרַאמ ןגעוו
 ןגעװ ןעלקיטרַא עשיטירק ייר ַא ,םזינ

 ?טימ .ַא"א ןָאזלאומש ,דלעפנעזָאר סירָאמ
 עשירי עקינײא ןיא ךיוא טעּברַאעג
 ןַאגרָא םעד יװ ,דנַאלסור ןופ ןּבַאגסיוא
 "טלעוו עשירַאטעלָארּפ ידח ס"פּפ יד ןופ
 1913 "סקנּפ םעד? ,(ץרּפ ןגעװ) 'ש ,,1907:

 =ןצװ ןופ םֹואעליּבוי רעגירהעי20 רעד;)

 ,1914 ,"טלעוו רעשידוי רעדז ,("טפנוק
 ךיוא טכעלטנפערַאפ ,(קָאליײש ןגעוו) ש

 עשיטסירָאמוה  ,ןטעּברַא ענעדיישרַאפ
 1909 ,ךַארּפש רעשילגנע רעד ןיא ןציקס
 ןּבעגוצסױרַא ווּורְּפַא טכַאמעג רע טָאה
 ידח לַאנרושז ןכעלטַאנָאנײרד ןטסגרע ַא
 םוידוטס םעד טעמדיוועגז--"טלעוו עיינ
 רעּבָא ,"סעיצוטיטסניא רענַאקירעמַא ןופ
 רַאפ ףיר ןעוועג טינ ךָאנ זיא טייצ יד
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 סױרַא ןעניײז סע ןוא עּבַאגסױא אזַא

 .רעװנָאטלעג ןסיורג ַא טימ 'ב 2 זיולּב
 לַאנרושז םעד ןופ ןטעּברַא יד ןופ עליפ

 יעג טכעלטנפערַאפ ךיוא םעדכָאנ ןענייז

 עשיעּפָארײא ענעדײשרַאפ ןיא ןרָאװ

 :ָאמס ץוּפ טצעזעגרעּביא טָאה .ןכַארּפש

 ָארגַאּב+ ט"א "רומה תרובקז סניקסנעל

 טדרַאהרעג ,1891 ,"ןעקרַאּפ םייּב ןעּ

 =רַאװ) "רעּבעוו יד? עמַארד סנַאמטּפױה

 ?רַא ענייז ןופ לַאװסױא ןַא .(1906 ,עש

 :.ּב 3 ןיא סױרַא זיא םרָאפכוּב ןיא ןטעּב

 214 ז"ז ,ּב 2) "ןעמעלּבָארּפ עשידיא;

 עקידנגלָאפ יד ַא'צ ןטלַאהטנַא ;236 ןוא

 טשרעוצ ,"דיא ַא ןיּב ךיאז :ןעלקיטרַא

 :נָאקח ןיא לאיטלּפ פ"א טכעלטנפערַאּפ
 םולש ןעגעװוש ;1915 17ןא ןופ "סערג

 רעד עקירעמַאל :"המקנ ןופ טָאג/ סשַא

 ן"טלעװ רעד ןופ רעטנעצ רעשידיא

 ידי ן"םוישידיא ןוא םזינויצ ,עיגילערז
 ?עלָארּפ ןעשידיא םעד ןופ ןעגנוגעווַאּב

 ןעגנומערטש ערענָאיצקַאערװ ;"טַאירַאט

 וצ גנורעײטשייּב ַא-ןעּבעל ןעשידיא ןיא
 -לוק רעשידיא רעד ןופ עטכישעג רעד
 :טנפערַאפ טשרעוצ ,"ַאקירעמַא ןיא רוט
 :סױרַא ןוא !ט "ןעטפירשז יד ןיא טכעל
 :טישז .ח ר"ד ןופ רעפטנע ןַא ןפורעג
 ,שו ןוא ע "ןעטפירש, יד ןיא יקסווָאל

 ?רעקלעפ? ,"עמעלּבָארּפ:סנָאיצַארגימיא,
 --"ףמַאקנעסַאלק ןוא ףמַאקנעדיא ,ףמַאק

 ;1914 "טסילַאיצָאס ןעשידיא םעדז ןּופ

 ,"טפנוקוצ רעדז ןופ--"ץרּפװ ;"קָאליײש;
 ס--מ ּבילֹוצ טקידנערַאפ טינ ,1907 יַאמ

 ?םולשפ ;עיצקַאדער רעד ןופ ןרינגיזער

 ,ּבװ :"יקסוועשטניווש ;"רָאמוה ס'מכילע
 :ער טמַאטש ןענַאװ ןופ ;("װָאכָארַאּב
 לרַאקײ :יוװ) "סיעסע ערעדנַא ןוא עיגיל

 :ללַאירעטַאמש ;"םוילַאיצָאס/ ;"סקרַאמ

 ןוא ןינַאס/ ;"קיטירק-רוטַארעטיל עשיטס
 ךיא טָאה .,(222 ז"ז ;"עּביל עיירפ
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 :ַאיצָאס/ ט"א רושָארּב א ןּבעגעגסױרַא
 ,"םזילַאנָאיצַאנ ןוא המחלמ ,םזיל

 ףעשידיא רעד ןופ עטכישעג, ןיגרוּב .ה

 ,"גנוגעװַאב רעטײּברַא

 (1906 -- 1836 לאירבג רעללימ
 טנרעלעג ,ןרַאגנוא ,סַאדַאנ ןיא ,ּבעג
 ,םייח יר רעטָאפ ןייז ייּב הבישי רעד ןיא
 :סרעטַאמ ןיא ןייד ןעוועג 1860 טניז
 םירפס עקינייא טסַאפרַאפ טָאה .,ףרָאד
 רצואק ,(1880)ייתוצמה תכרּבץ יו ,ק"הל ףיוא
 ,1888 ,1882 ,1876 ,יט 4 ןיא) י"תודגא
 סױרַא זיא (? שטייד:)שידיי ףיוא ,(1

 ,שקַאּפ "קדצ ילגעמ; רפס:רסומ ןייז
5, 

 44 ,א| ,23 ;16 ,{א ,ןת

 --1883 22/א0 ףסוי רעלימ
 ?ָאלימורטסײַאקנָאימַאק ןיא .ּבעג (

 םעד ןופ ןוז ַא ,גרעּבמעל רעטנֹוא ַאװ
 ןגיוצרעד ,מ לדנעמ 'ר ,בר רעװעשטַאלז
 עג ךיוא ןוא ארמג רעד ייג ןרָאװעג
 טקילײטַאּב ךיז .עיזַאנמיג ןיא טנרעל
 :יֵלַּבולְח ,"טַאלּבגָאט רעגרעּבמעלק ןיא
 ,"טַאלּבעגַאט רעזדָאלא ,"טַאלּבגָאט רענ
 ,סעירָאגעלַא ןּבירשעג ,"גנוטייצסקלָאפײ
 :רעד ,רעדליּב ןוא ןציקס ,ןזעטיטנַא
 ,(3000 רעּביא) ןעמוירָאפַא רעּבָא טּפיױה
 עטצעל יד טכעלטנפערַאפ רע עכלעוו

 :רַאפװ רע+י"נ ןיא קיסעמלגער ןרָאי
 רע ואוו ,ענרָאט ןיא טניואוו ,"סטרעוו
 רַאפ רָאטַאלסנַארט רענעריואוושעג זיא
 ?יווער-רעכיּב ןוא שידיי ןוא שִיערּבעה
 ןשלהק ןיא לײטנָא ַא ךיוא טמענ .רָאז
 ,ןּבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא

 יד -- 184...) דוד:לארשי רעללימ
 =יקס ןּבעל ףרָאד ַא ןיא .ּבעג (1913 תבט
 זיא סע ןעװ .טנגעג רענדָארג ,לעד
 ןדיי ףיוא 1 יַאלָאקינ ןופ הרזג יד סיֹױרַא
 רעטָאפ ןייז טָאה ,רעניואוונייא:ספרָאד
 *ַאּב ךיז ןוא בושי םעד ןזָאלרַאּפ טזומעג
 .רַאפ רעײז ןופרעד ,לעדיקס ןיא טצעז
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 ןרָאװעג טמערַא

 'ר - ייּב ענדַארג ןיא ךָאנרעד ,שרדמ
 | ,סעקריש םירפא
 ?עג טָאה רעכלעוו
 םיא ףיוא-- טַאה
 ,העּפשה עסירגַא

 הנוּתח רָאי 17 וצ
 רע טָאה ,טַאהעג
 עסיװעג ַא ךָאנ
 ןיא טנרעלעג טייצ
 סי . יי ..ו ףיזןאד ,שטערעמ
 :עג זיא רע ואוו .,עגרָארג ןיא טצעזַאּב
 :עג 1871 ,שיערּבעה ןופ רערעלַא ןעוו
 רעטנוא -- ,גנולדנַאהכוּב ַא טרָאד טנפע
 רפס סמ"יּבלמ םעד .ןופ םשור םעד

 וצ ןּבױהעגנָא רע טָאה "הצילמו לשמע
 +נעטש ַא ןרָאװעג ןוא ןכַאז"הצילמ ןּביירש
 רענדָארג יד ייּב טנעדנָאּפסערַאק רעקיד

 'סימ טריטויּבעד טָאה ,םי:ּבר ןוא םיריבג

 ,עגליוו)- "םירפוס תמחלמ; טעלפ;אּפ ַא
 "התפמח סעסעקצַאש .מ .א ןגעק (0
 ןיא ןעועג םש ּחנוק ךיז טימרעד ןוא
 ;ןזיירק :עשיסקָאדָאטּרַא יד
 םילודגי עשינּבר- עכלעזַא ןופ ווירּב:קנַאד
 ןָאדנָאל ןופ רעלדַא ןתנ ,ם"יּבלמ יװ
 :רעדנוה טכעלטנפעראפ ךיוא טָאה .ַא"א
 יריגמהש ןיא:םירמאמ עשיסקָאדָאטרָא רעט
 ּבייל?הדוהי ןגעק -- ז"ט .ב ןיא .ַא"צ)
 גנוריגער רעד יב תולדּתשה סנָאדרַאג
 םעד ףיוא: רוזנעצ רעשיליּכשמַא ןגעוו
 ןוא ("ךורע ןחלוש;? ךוא :"םדא  ייחז
 א ןּבעגעגסױרַא ךיוא טָאה ,מ ,"ןונבלהז
 ,שידיי ףיוא ךעלכיביהשעמ ייר עצנַאג
 ,שיערּבעה ןופ עטעּברַאַאּב בור סָאד

 יכךרמ יּבר/ :יוװ "טסּבַאּפ םעד טימ
 --א"צ טקורדעגרעּביא ;1887 ,ענליוו)
 :ָאיפעטנָאמ תודלוּתש }(1907 ,גרעּבמעל

 רעשיליופ רעדא ;(1890 ,ענליו) ער

 רעללימ

 ןיא טנרעלעג טָאה
 .רעמינָאלס ןיא ;לטעטש ןופ םירדח יד
 *תיּב ןשלטעטש ןיא ךיז רַאפ ,הבישי

 :ןעמוקַאּב !
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 :ָאטסיה ןייא / להַאװ לואש יּבר גינעק
 תורצ עלַא איד ןופ גנולהעצרע .עשיר
 ייַּפ אידיןופ טַאהעג ןיּבָאה ןידיא סָאװ
 טָאה -להַאװ :לואש 'ר זיּב ךייר' עשיל
 'טסַאפרעפ ,טייצ עצרוק ןייא- טגינעקעג
 יטעברַאעּב ..,ל"ז ם"ירחומּב לארשי ןופ
 שסואוועב ןופ ןעלעווק ענעדיישרעפ ךָאנ
 ?ַארייא עטסערג איד ןיא . ןעטפיהש עט

 ,םָאר קורד) "ןעקעטָאילּביּב .עשיאייּפ
 ןיא ;49ןוא 53 ז"ז ,'ט 2 ןיא ,1899/ ,ענליוו

 רע ואו ,"קיּתעמה תאמ המדקה רעדז
 ײָאר עשידיי יד ןגעק סױרַא בגא טערט
 1899 זיא רע זַא ,,מ טלייצרעדי ,ןענַאמ
 טרידוטש טָאה רע ואוו ,ןיוו ןיא ןעוועג
 :טּפיוהרעד ,ןקעטָאילּביּב .ןיא ןינע םעד
 ףפסח- םעד טעּברַא ןייז רַאפ טצונעגסיוא
 טלָאװעג ,1852 ןָאדנָאל :קלואש תלודג
 ,שיערּבעה ףיוא ןּבעגסױרַא ךוּב ןייז
 ?סוז ףלָאװ-באז ,רעגעלרַאפ רעד רעּבָא
 :עגפיוא םיא טָאה : ,שזיווסעינ ןופ ןַאמ
 ןקורד-וצ: סָאד .טייקידנעווטיונ :יד ןזיוו
 .זרעּביא -- "ךלמה :ןתחא ';(שידיי ןיא
 ;(1897 ,עשרַאוו) :גנולייצרעד עשירָאמסיה
 ַא ,ַא"א- (1895 ;ענליוו) "י"ראה תודלוּתח
 שידיי ףיוא -,םינָאנַא  טקורדעג יז ןוֿפ ךס
 יילארשי תלואגח רפס ןייז סױרַא ךיוא זיא
 לדגמװ הדגה יד ,(םישורּפ ו"נמ טוקלי)
 'קרעװ ענעּבילּבעגרעּביא ענייז ןופ ."רדע

 ,ּבייל:הירא ';ןוז ןייז טָאה די:בתּכ ןיא
 ףיוא) ייםחנמ *ּתודלֹוּת רפֹסֹח ןּבעגעגסױרַא
 .ןופי גנוּבײרשַאּבסנּבעל  יד--(שדוקה:ןושל
 :טעיפ) ענדָארג ןופ; לאיזוע 'רּב- םוחנ 'ר
 טרָאװכָאנ ַא טימ ,139-ז"ז ,1913 ,וָאקָאר
 .טַײקיטעט: רעשירַארעטיל .רעד .ןגעוו

 ,בייל-הירא רעללימ -- ,(מ ןופ
 טָאה ,ענדָארג ןיא רעלדנעהכוב ַא טציא
 ,יהֹדֹוהי תחנמ רודסח ןּבעגעגסױרַא ךיוא
 יַאּב יד ןגעוו ןעלקיטרַא ןופ גנולמַאז ַא טימ
 "הדוהי תחנמ; ג"א תולפּת יד ןופ גנוטייד
 יד ןופ טלעטשעגנעמַאווצ ןוא ןּבילקעגפיוא
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 ,עגדָארג) "םירּבחמ ןוא םירפס עטסעב'
 ןיא ןטסקעט עשידיי יד ;356 ן"ז ,,5
 טול טקורדעג בגא ןענייז רודיס םעד/
 (עיפַארגָאטרָא רעשידיי רעיינ רעד

 --1866) .ע םיאול רעללימ
 ,ל ןופ ןעמָאנ רעטריטּפָאדַא (

 רעד רעטנוא .ענליוו ןיא ,ּבעג ,סעדנַאּב
 װ ע ל רעדורּב ןרעטלע ןייז ןופ גנוקריוו
 ןא ,סעדנַאּב
 דילגטימ ןוויטקַא

 ןטשרע םעד ןופ
 :לַאיצַאס ןשיזיי
 ןר ענָאיצולָאװעױ
 :ליוו ןיא לזיירק
 נוז ןרהא ןֹופ ענ
 ,ַא"א שטיוועלעד
 ךָאנ רע טָאה
 רעד טימ טריסערעטניארַאפ ךיז זייוולגניי

 ןעוו ,רעטעּפש ,גנוגעוװַאּב רעשיטסילַאיצַאס
 ,ןטסערַא ןּביױהעגנָא ךיז ןּבָאה ענליוו ןיא
 ןאוו ,ץייווש ןייק ןרָאפעגרעּבירַא ,מ זיא
 טנעקַאּב ךיוא ךיז ןוא טרידוטש טָאה רע
 .ןרענַאיצולָאװער : ןטנַארגימע עשיסור טימ
 ?עמַא ןייק ןעמוקעג רע זיא 1886 םורָא
 ןופ םענייא ןעמונרַאפ ךיילג ןוא עקיר
 עינָאלַאק רעד ןיא רעטרע עטשרע יד
 :ילעטניא רעשידיי רעלַאקידַאר רעד .ןופ
 ךס ַא יװ ,טייצ עטשרע יד ,יינ ןיא ץנעג
 2רַאעג ,ןטנעגילעטניא עשידיי ערעדנַא

 :וטש ךָאנרעד ,רעיינ : לדמעה סלַא טעּב
 ,טעטיסרעווינוא ןיא ץנעדורּפסירוי טריד|
 ,טַאקָאװדַא סלַא ךיֹוא טױיציטקַארּפ
 ;יעפ עכעלנייועגרעסיוא ןופ שטנעמ ַא

 טנעמַארעּפמעט ןקידרעייפ ַא ןופ .,ןטייק
 ךיילג ךיז רע טָאה ,ןליוו ןקרַאטש ַא ןוא
 רעד ןיא טרָא ןטשרע ןפיוא טקורעגסױרַא
 :עג ךיג ,גנוגעװַאב:רעטעּברַא רעשידיי
 ידי עטסדנצנעלג יד ןופ רענייא ןרָאװ
 :עגנָא ךיוא רעטעּפש ןוא רענדער עש
 טרעטנומעגפיוא ,שידיי ןּביירש וצ ןּבױה
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 ?ייא ןרָאװעג ,שטיװַאקילעז .ג ןופ וצרעד

 ,ןטסילַאנרושז עשידיי עטסעּב יד ןופ רענ
 רע טָאה עקירעמַא ןייק קידנעמוק םגה
 תיּבףלַא ןשידיי םעד טעמּכ טנעקעג טיג
 רע ,ץנַארק ּפיליפ ייּב טנרעלעג םיא ןוא-
 ?ורװ גיֵא םעד ןופ דילגטימ ַא ןעוװעג זיא
 רע ואוו - ,"ןייארַאפ ןוװיסערגָארּפ ןשיס|

 ןייז ,ןיקטעמַאז .מ טימ ןעמַאזצ טָאה
 ּפמַאק םעד טריפעגנָא ַאײא וועל רעדורּב
 יד ןופ רענייא סלַא ןטסיכרַאנַא יד ןגעקי

 ןופ רענייא ,ד"ס עטסכעלסימָארּפמָאקמוא
 ידי עטקיניײארַאפ, יד ןופ רעדנירג יד
 :עד ןעװעג רע זיא ,"ןטפַאשקרעוװעג עש-
 =ָאיצַאנרעטניא ןטשרע םעד ףיוא .טַאגעל !

 ,זירַאּפ ,סערגנָאק ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנ
 ?עגּפָא טָאה רע ןכלעװ ףיוא ,1889 ילוי
 ןטפַאשקרעװעג יד ןגעוװ טכירַאּב ַא ןּבעג !

 ?ַאב-רעטעּברַא רעשידיי רעד ןגעוו ןוא

 טוט ןכָאנ ,ללכּב עקירעמַא ןיא גנוגעוו
 ,(1889 פ/ן||--1864) וועל רעדורּב ןייז ןופ

 =ײארַאפ? יד ןופ רעדנירג ןשיטקַאפ םעד

 רענייא ,?ןטפַאשקרעװעג עשידיי עטקינ

 עטסטנַאסעחעטניא ןוא עטסקיטכיל יד ןופ
 ןוא רענדער ןטּבַאגַאּב ַא ,ןטייקכעלנעזרעּפ .

 טײנַאּב ,מ טָאה ,שיסור ןיא טסיצילּבוּפ
 :ֹורֹּב םעד ךרוד רעד ןופ עּבַאגסױא יד
 ?יטַארקָאמעד:לַאיצָאס רעטעדנירגעג רעד
 8 טריפעג יז ןוא ,28גװה גנוטייצ רעש
 ןיפ .י טימ ןעמַאזוצ .;(90--1889) םישרח -
 םעד ןופ רעציזרָאּפ ןעוועג . רע זיא !
 ר"ס עשידיי יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ

 ןכלעו ףיױא 1890 רעּבָאטקַא ,יינ ןיא

 =רַא עשידייא יד ןרָאװעג ןפַאשעג ןזיא סע

 ןופ דנַאּברַאפ רעד) "עיצַארעדעפ:רעטעּב

 ןופ סעיצַאזינַאגרָאהעטעּברַא עשידיי יד

 סנקירעּביא טָאה ; ןטַאטש עטקינייארַאפ יד

 =ַאניד יד ,(םימי:תכירַא ןייק טַאהעג טינ

 שרעטעּברַא רעשידיי רעד ןופ טפַארק עשימ

 יֹוצ ,מ ןיא ,טייצ רענעי ןיא גנוגעוװַאּב
 טיווקליה ,מ ןוא ןַאהַאק .ּבא טימ ןעמַאז
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 ןוא רָאטַאזינַאגרָא - טּפױה רעד ןעװעג
 רעטשרע רעד ןופ רעטעּברַאטימ ;טּפױה
 רעשיטסילַאיצַאס + שיטסיסקרַאמ רעשידיי
 רעטייּברַאװ רעד--עקירעמַא ןיא גנוטייצ
 זיא 'מונ רעטשרע ריא סָאװ ,"גנוטייצ
 ּפיליפ ןופ ר"א 1890 טייצ:םירוּפ סױרַא
 רעד ייּב טָאה (1894) רעטעּפש .,ץנַארק
 וצ ךיוא ןּבױהעגנָא ײגנוטייצ רעטײּברַאפ
 ,"טַאלּב דנעבאק טַאלּבגָאט ַא ןעניישרע
 רעד ןיא ךיז ןּבָאה טייצ רענעי וצ רעּבָא
 ןּביוהעגנָא גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי
 טּפױהרעד ,ןשינעסייר עטסקינייװעניא
 םזינָאילעד ג"ַא םעד ןופ ןדָאּב ןפיוא
 ,ןָאיל;עד לעינַאד .ּפָארּפ ןופ ןעמָאנ ןפיוא)
 ןופ רעריפ עטסנעעזעגנַא יד ןופ םענייא
 ---ײטרַאּפ?רעטעּברַא רעשיטסילַאיצָאס רעד
 טָאה רעכלעוו ,עקירעמַא ןיא--,ּפ ,ל ,ס
 ןעלטימ עלַא טימ טּפמעקַאּב סרעדנוזַאּב
 ?ךיירט ןשינַאקירעמַא ןוויטַאװרעסנָאק םעד
 2ָאיצולָאװער ןופ ןעמָאנ ןיא םזינַאינוי
 ,ֹּבָא טימ ןעמַאזוצ ,מ ,(םֹילַאיצַאס ןרענ
 ןופ רעריפנָא רעד ןעוועג ןיא ןַאזַאק
 ןוא םזינָאילעד םעד ןגעק עיציזָאּפָא רעד
 .סױרַא טָאה סָאװ ,עיצַאיצָאסַא רעד ןגעק
 ,סױרַא ,"גנוטייצ רעטיײּברַא יד ןּבעגעג
 :ַאֹוצ ןשירָאטסיה םעד ףיוא קידנטערט
 ןופ סעיצקעס עשידיי יד ןופ רָאפנעמ
 רעּבמעצעד ,קרַאונ ןיא .ּפ .ל ,ס רעד
 זיא רע .רעקידלושַאּבטּפױה סלַא ,3
 ,עּכָארײא ןייק ןרָאפעגּפָא דלַאּב רעּבָא
 קידנּבָאה ,ןילרעּפ ןיא ןיצידעמ טרידוטש
 ,רוטַאקָאװדַא ןייז ןפרַאװּוצקעװַא העדּב
 רע םגה ,טַאהעג טנייפ טָאה וע עכלעוו
 ,טָאקָאװדַא חעקיעפ רעטוג ַא ןעוועג זיא
 =רעמַא-שידי רעד ןיא ּפמַאק רעד ןעוו

 ךיז טָאה גנוגעווַאּב-רעטעּברַא רעשינַאק
 .סױרַא ,מ ןיא ,טפרַאשרַאפ סרעדנוזַאּב
 טימ עיצױזָאּפָא רעד ןופ ןרָאװעג ןפורעג
 ןכַאמ ןעמוק ֹוצ שארּב ןענַאהַאק ּבַא
 ,המחלמ רעטסקינײװעניא רעד וצ ףוס ַא

 םירבח ענייז ףיוא טקריװעג טָאה רע ןוא
 ,ןיקסוועשטניוו .מ ,עיציזָאּפָא רעד ןופ
 :עמַא ןיא ןעוועג ןיוש ןַאד זיא רעכלעוו)
 ןעמיוּבנעגיפ .ּב ,ןעניקטעמַאז .מ ,(עקיר
 :יטניא ןייז טלָאמעד--ןענַאהַאק .ּבַא ןוא

 :ָעג ףיוא םולש ןסילש וצ -- דניירפ ןעמ
 רעּבָא טָאה םולש רעד ,ןעגנוגנידַאּב עסיוו

 ןיא ךעלדנע ןוא ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל
 ;גנוטלַאּפש רעלעמרָאפ ַא וצ ןעמוקעג
 ?עג ןענייז ןָאיל;עד ןופ רעגנעהנָא יד

 ןוא יגנוטייצ רעטײּברַאװ רעד ייּב ןּבילּב
 עיציזָאּפָא יד ןוא "טַאלּב דנעבאק םעד
 טעדנירגעג ןַאד טָאה שארּב ן--מ טימ
 ןופ ,(1897 22/ןש) "סטרעװרָאפפ םעד
 ?טּפױה רעד רָאנ טינ ןעוועג זיא ,מ ןכלעוו
 ;ףַאטימ רעטסקיטכיװ ןוא רָאטַאזינַאגרָא
 יד ךיוא ןרָאי עטשרע יד רָאנ ,רעטעּב
 רָאטקַאדער רעד ךיוא טּפָא ןוא המשנ
 ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעטשרע רעד)
 ?ניא רעּבָא טָאה רעכלעוו ,ןַאהַאק .ּבַא
 לָאמ רֶאּפ ַא ןּבירשעג ,(טרינגיזער ןכיג
 ,רעּבָא רעטעּפש ,ןעלקיטרַאטײל יד ךָאװ ַא
 =ץגנייַא רעדיוו זיא רָאטקַאדער סלַא זַא
 עכעלדניירפ יד ןענייז ,ןַאהַאק ןרָאװעג ןדַאל
 ץטסכײרסולפנייַא ייווצ ןשיװצ ןעגנויצַאּב
 ןייווכעלסיּב רעריפ = רעטעּברַא עשידיי

 =עגסױרַא ןיא ,מ זיּב ,ןרָאװעג עילַאק
 :עג ךיז ןוא "סטרעוורָאפז ןופ ןטָארט
 :ץנערוקנָאק רעיינ ַא ןופ שארּב טלעטש
 רעטשרע ריא) ?טײהרַאװ יד, טײא גנוטייצ
 טעדנירגעג ,(1905 11/א1 סױרַא זיא ימונ

 ירֲאער) גנומענרעטנוא עטַאװירּפ סלַא
 רעשידיא רעדז טַאלּבגָאט םעד ןופ טריזינַאג
 :ַאיצָאס סלַא הליחּתכל רעּבָא ,("דלָארעה
 ךיז טָאה זייווכעלסיּב ,ןַאגרָא רעשיטסיל
 טרעטייוורעד רעמ ץלַא גנוטייצ עיינ יד
 רעד תעשּב ,גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעד ןופ
 "רעד דנַאלסור ןיא גנוגעװַאּבסטיײהיײרפ
 יד ןוא ר"ס יד טציטשרעטנוא טּפױה
 ןעגנוטכיר עשיטסילַאיצַאס = שיטסינויצ
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 עג רעמ ץלַא רעטעּפש ןוא "דנוּב* ןגעק
 ,ןַאגרַָא רעשיטסינויצ-לַאנָאיצַאנ ַא ןרָאװ
 ןרָאװעג טײרּפשרַאפ קױַאטש זיא סָאװ
 עלַאקידַאר?ךעלרעגריּב עשידיי יד ןשיוצ
 קידנכיירגרעד ,ןזיירק עלַאנָאיצַאנ ןוא
 שזַאריט ןכיוה ץנַאג ַא ןטייצ עטוג יד ןיא
 תעשּב .זקע טנזיוט טרעדנוה דלַאּב ןופ

 טריפעג "טײהרַאװש יד טָאה המחלמ רעד
 זיא עכלעוו ,גנוטכיר עשיטנַאטנַאָארּפ ַא
 ןסַאמ עשידיי יד ייּב רעלוּפָאּפ טינ ןעוועג

 רעד ןופ תופידר עכעלקערש יד ּבילוצ

 :ַאּב רעשידיי רעד ןגעק טכַאמ רעשירַאצ
 =עג קרַאטש טָאה סָאד ןוא ,גנורעקלעפ

 ,גנוטייצ רעד ןופ גלָאפרע םעד טדַאש
 רעדז ןרָאװעג טעדנירגעג ןַאד זיא וצרעד
 טציטשעג ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,"גָאט
 סָאװ ,ןזיירק:רעזעל עקיּבלעז יד ףיוא
 ךיז יז טָאה ףוסל ןוא ,"טײהרַאװ ידח
 ךָאנטָאהסָאװ ,יגָאט םעדח טימ ןסָאגעגפיונוצ
 רעד, לטיט םעד ןגָארטעג םעדכָאנ טייצ ַא
 ךיז טָאה .מ רעּבָא ,"טײהרַאװ יד--גָאט
 1917 ןיא .ןגיוצעגקירוצ גנוטייצ רעד ןופ
 :נעכָאװ סרעללימק טעדנירגעג רע טָאה
 55 סיױרַא זיא סע רעכלעוו ןופ ,"טפירש
 רעדח טַאלּבגָאט סָאד ךָאנרעד ןוא ,.ימונ
 ,"רערהיפ
 ןכעלטנפע ןשידיי םעד ןופ טרעטייוורעד
 גנַאלנרָאי טָאה רע ןכלעװ ןיא ,ןּבעל
 ,עלָאר עסיורג רעייחעגמוא ַאזַא טליּפשעג
 ןדגירג וצ ווּורּפַא טכַאמעג ,מ טָאה 5
 ידע ט"א גנוטייצ עֿכעלגעט ּפיט םעיינ ַא
 ןופ רעטסומ םעד טױל ,"טײהרַאװ עיינ
 :רושז עכעלגעט עשילגנע עטירטסוליא יד
 טרעװ טכיװעגטּפױה סָאד ואװ ,ןלַאנ
 רעּבָא ,רעדליּב ןיא סיינ יד ףיוא טגיילעג
 טינ גלָאפרע ןייק טָאה גנומענרעטנוא יד
 :מעװָאנ ףוס) טכַאמרַאפ ךיז ןוא טַאהעג
 עשיטסילַאנרושז ענייז ןופ -- ,(1925 רעּב
 יד סױורַא םרָאפכוּב ןיא זיא ןטעּברַא
 ט"א י"א רעּביא עזייר ןייז ןופ ןקורדנייֵא
 ,זַאניטסעלַאּפ עייג סָאד ןוא עטלַא סָאדא

 רעללימ

 .ןצנַאגניא ךיז רע טָאה רעטעּפש
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 נָא ןַא ,רעדנַאסקעלַא ,ןוז רעקיצנייא ןייז
 ןוא גרוטַאמַארד רעשילגנע סלַא רעגנַאפ
 רעד רָאי 26 וצ ךיז טָאה ,רעליּפשיוש
 :עלעטעצ ַא קידנוָאלרעּביא ,(1924) ןסָאש
 ךיא ןוא זָאלצונ רימ רַאפ זיא טלעװ ידח
 ."טלעװ רעד רַאפ זָאלצונ ןיּב

 רעשידיא רעד ןיפ עטכישעג יד , ,ןיגרוּפ .ה

 *רָאֿפ , ןופ רעמוניײליּבוי } "גנוגעווַאב רעטייּברא

 ,לקראטש 8, ,ןירּבָאק .ל 1922 ,23/ןִש "סטרעװ
 ,"טײהרַאװיגָאט , ןיא ,"טייקכעלנעזרעּפ עשיגַארט א
 ,189-- 188 ז"ז ,"רהָאי 40, ,ןייטשגײװ ;2421 'מונ

 ) -- 1887) ,ל רעללימ
 2עמ רזעלא ןופ ןעמָאנ רעטרעדנעעג

 ןייז .ןילָאװ ,ץיװָאנַאל ןיא .ּבעג ,רעל
 ?לָאּב ןיא בר ,רעלעמ קחצי 'ר ,רעטָאפ
 רּבחמ טָאה ,דַארג
 עקיניא ןעועג
 הרזעק יו ,םירפס
 רואיּב ַא--"ןיבהל
 ,ארזע-ןבא ןפיוא
 ,ַא"א "רוא יהיז

 .אמ טקורדעג ךיוא
 םיריש ןוא םיִרָמ
 סיקסלַאוּוס ןיא
 וינּבר רודמ עז) ב"מז ַא"א "הלודגה תסנּכח
 טגרעלעג רָאי 11 ויּב ,(3 'ח ,"וירפוסו
 רעד רעטנוא 16 זיּב ךָאנרעד ,רדח ןיא
 ךיוא קיטייצכיילג ,רעטָאפ םענופ החגשה
 ,רערעל עטַאװירּפ ייּב שיסור טנרעלעג
 ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא 6
 ,תוכאלמ ענעדיישרַאפ ייּב טעּברַאעג ואוו
 :לעדַאליפ ןיא טניואיועג ןרָאי עטצעל יד
 -ַארג ןוא רָאמרַאמ ןופ רחוס סלַא ,עיפ
 טזיײרַאּב 1919 טפעשעג ןייז ּבילוצ ,טינ
 :יִש ןיא טצעזַאּבכ ךיז רעטעּפש ,עקירעמַא
 ןיא ךָאנ ןּביירש וצ ןּביױהעגנָא -- .ָאגַאק
 :רעד טרעטנומעגפיוא ,םייה רעטלַא רעד
 ללכּב טָאה רעכלעוו ,רעטָאפ םעד ןופ וצ
 טָאה ,העּפשה עסיורג ַא םיא ףיוא טַאהעג
 י,ש .א ,פװ רעד ןיא 1910 טריטויּבעד ,מ
 טּפיוהרעד טקילײטַאּב ךיז ןַאד טניז ןוא
 =ץמַא?שידיי ענעדיישרַאפ ןיא רעדיל טימ
 יו ,ּב"מז ןוא ןטפירשטייצ עשינַאקיר
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 ,"טלעוו עיינש ,"רעפּפמעק רעשידיא רעד
 ,"רעצעּביק רעדח . ,"ךָאװ ידע ,"טייהכיילגי
 סָאדי ,"עיזעָאּפא ,"סדנוק רעסיורג רעד
 ןוא "ּבױהנָאװ רעיפלעדַאליפ יד ,"טרָאװ
 יד ןופ רענייא סלַא ,ַא"א "רעייפ םייּבח
 רעגנוי רעד ןֹופ רעייטשרָאפ עטסטּבַאגַאּב
 :ַאטשעג עקירעמַא ןיא עיזעָאּפ רעשידיי
 ןוא "ןעטפירשא .ּב"מז יד וצ טנעָאנ ןענ
 ,| .ּב םעד ןופ רָאטקַאדערטימ ןעװעג
 ט"א ןַאמָארַא טכעלטנפערַאפ ע ,ּב ןיא
 :עג ןרעװ סע ואװ ,(111 ז"ז) "אבא;
 ַא ןופ ןעגנוּבעלרעּביא יד טרעדליש
 ןייז סָאװ עקירעמַא ןיא ןַאמנגנוי ןשידיי
 םָארגַאּפ ַא ןיא ןעמוקעגמוא זיא עילימַאפ
 רעטלַא רעד ןיא המחלמ רעד תעשּב
 :טכעלטנפערַאפ םרָאפכוּב ןיא ,םייה
 :עמַאװ ג"פ) "רעדיל / טלעוו סטָאג ףיואח
 :ַאגסױא:טכַארּפ 122 זײז ,1919 ,?ַאקיר
 טרירטסוליא ןוא טנכייצעג ןצנַאגניא ,עּב
 עקידנגלָאפ טלַאהטנַא ;לעּפָאט ,י ןופ
 ;"ךיא ןימ ןופ דיל סָאד/ :ןעלקיצ
 4םוי רעסייוו רעד+ ;"ןעיורפ ,ןעיורפח

 ןעמַאלּפ יד ןיאא ;"געט עגיטכילא ;"בוט
 יד רעטנוא ןּבירשעג -- "טלעוו רעד ןופ
 :ָארגָאּפ ןוא המחלמ רעד ןופ ןקורדנייא
 :עגסיוא .('ןיהַא רימ ןעייג עלַאװ ,ןעמ

 ןוא טײקליטש ןופ רעטכיד סלַא טנכייצ
 ,טײקטרַאצ ןוא טייקשילידיא ןופ ,ור
 טפָא ,םזימיטּפָאסנּבעל ןטנוזעג ַא ןופ
 ןיא יינ .קידװעליּפש ןוא שינָאריא ןייפ
 טָאה ,"רעדיל:סינעטמ ס--מ ןענייז שידיי
 טלָאװ ןופ רעדיל ךוּבַא טצעזעגרעּביא
 טכעלטנפערַאפ ייז ןופ עקינייא) ןַאמטיוו
 ןטנעָאנ ַא טמענ .(1/ ,יןעטפירש? יד ןיא
 ,גנוגעווַאּב-רוטלוק רעשידיי רעד ןיאלײטנָא
 =ידיי ןגעו סעיצקעל טימ ןטערטעגפיוא
 :עמַא ןיא רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעש

  לָאיסערּפמיא ,ןַאמטיװ טלָאװ ןגעוו ,עקיר

 :ָאטקָא .וו"זַאא םזינָאיסערּפסקע ןוא םזינ
 םעד ָאגַאקיש ןיא טעדנירגעג 1925 .רעּב
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 =גכָאװ עטרירטסוליא } רוטלוקח לַאנרֹושז-
 =לֵא ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ .טַאלּב-

 טנפערַאפ ואוו ,"םינינע רוטלוק עניימעג
 ןעלקיטרַא ייר ַא רָאטקַאדער סלַא טכעל
 =ידי רעד ןופ ןעמעלּבָארּפ יִד רעּביא
 ּבײהנָא ןופ) עקירעמַא ןיא רוטלוק רעש .
 ןיא רעּבירַא לַאנרושז רעד זיא - 1926
 =עג:רעּבעגסױרַא:רוטלוקח רעד ןופ תושר
 +יניא רעד טול טעדנירגעג ,"טּפַאשלעז
 ,יקסװָאלטישז םייח ר"ד ןופ עוויטַאיצ
 ימונ 21 ןפיוא רעּבָא ,,מ ןופ ר"א ךיוא
 =עד ַא טימ טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה
 רעד רַאפ םגה ,רַאלָאד 1700 ןופ טיציפ
 =ַאּב ץנעטסיסקע ןייז ןופ טייצ רעצרוק

 ןופ ןַאגרָא רעקיטכיװ ַא ןרעו וצ ןזיוו

 ?עמַא ןיא גנוגעװַאּב רעשיטסישידיי רעד

 .טיַארטעד ןיא טציא טניואו ,(עקיר
 ,ץנַאלג ,א ן"טײהרַאװה ןיא ,יסיװָאקרעּב .ק

 ןיא ,ןיגלָא ,מ ן10 ,רעגינ .ש ;ן"גָאט; ןיא

 ףיא ,שטיװָאמיאַאח ,י* ,מ :"טלעװ רעיינ רעד,

 ,מ ן"רעײפ םייב, ןיא ,יקסנַאדגָאּב ן"עיזעָאּפ ,

 *ַאְּב .מ !"קיטירק, ןיא ,סָארג ,מ ,ץישוויל

 .,"םָארטש, ןיא ,ןָאדרָאג .ש 11 ,"עיגָאלָאֿבַא , ,ןיס

 ,ע1--ש

 4 -- 1895) יכדרמ רעלימ
 =רעד ,ּבוג רעוועיק ,עקוװַאנכַאװ ןיא ,ּבעג !

 ,עילָאדָאּפ ,וָאנַאי ןיא ןרָאװעג ןגיוצ
 ןַאד ןופ ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 10 זיּב
 ןייק ןעמוקעג רָאי 14 וצ .רעטעּברַא ןָא
 ןוא עזָארּפ ,רעדיל טקורדעג .געּפיניוו
 .ץשידיי רעדַאנַאק יד ןיא סרעטקַאנײא

 :ָאט ,"רעלדָא רעדענעקח יװ ,ןּבַאגסיױא -

 ?עּפיניװ ,?לַאנרושז ןעשידיאז רעטנָאר
 .י י ןיא ךיוא ,"טרָאװ ןעשידיא? רעג

 טימ ןעמַאזוצ .ַא"א "ןעטנַאוינפ סלַאגיס
 ןּבעגעגסױרַא ןײטשנָארּב ,מ .א לקזחי
 ,ןעטלעװ ייווצע ט"א רעדיל ךוּב סָאד
 ןוא ןוז ט"א לייט רעטייווצ רעד ואוו
 .ומ ןופ רעדעּפ רעד טרעהעג "טּפַאשקנעּב
 :טימ ,941112 ז"ז ,1919 "געּפיניװ ג"פ)
 ,(.מ ןוא ןײטשנַארּב ןופ רעדליב יד
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 --1895 ולס3ּ) (היעשי) ,ש רעללימ
 ,שטיװָאּפיליפ ףרָאד ןיא .ּבעג (

 רעד רָאי 8 זיּב .ןילָאװ ליהיווז ייֵּב
 טנרעלעג ןַאד ,עקווירּביד ףרָאד ןיא ןגיוצ
 רָאי 13 ןופ ,הבישי רעליהיווז רעד ןיא
 :סיױא רָאי 18 וצ ,ןרעטסקע ןַא ןעװעג
 1917 טניז .עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעג

 .א פ+ רעד ןיא ןעגנולייצרעד טקורדעג

 ,"טייצ רעדע ,"רעפּפמעק ןעשידיא,/ ,".ש
 :כָאװ ןוא "טלעוו רעטײברַאא רעגַאקיש

 :נָעכָאװ רעטיָארטעד, ,"רוטלוקח טַאלּב
 2יאז רעדנעלווילק רעד ןיא ,ַא"א "טַאלּב

 ּפ"א ןענָאטעילעפ ןּבירשעג "טלעוו רעשיד
 ךיא טקורדעג ,רעפייפ עקייש ,עיטָאמ
 ,ןןיש ,ע--ש ,רעטסיגַאמ * פ"א רעדיל

 ?נולייצרעק :ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב ןיא
 ,1921 ,דנַאלװילק ,"טניירפ, ג"פ) "ןעג
 ןיא גנולײטּפָא ערעדנוזַאּב ַא ,(313 ז"ז
 יד טלדנַאהַאַּב ,"שידיא; ט"א ,ךוּב םעד
 ןיא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ םעלּבָארּפ
 ךיוא יװ ,הביבס רעטריזינַאקירעמַא רעד
 לוש רעשיטסישידיי רעד ןופ גנוקריוו יד
 *ער יד/ גנולײצרעד יד) עקירעמַא ןיא

 טצעזעגרעּביא טָאה .("עקרענָאיצולָאװ
 ?עמ ןוא "ןכַאװרע סגנילירפ, סדניקעדעוװ

 ,("יש .א .פע ןיא) "ןגייוושש סקנילױעט

 :פירש.) "ַארטישט, סרָאגַאט טַאנַארדניּגַאר
 טניואוועג ןרָאיא עטצעל יד .(ש11 ,"ןעט

 .עיגרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא:סָאל ןיא

 ,ןישטעס ןיא בר -.חמלש רעללימ
 :ירבע ףיוא ןּבעגעגסױרַא טָאה .ןרַאגנוא
 ,הדיג ןופ םיניד -- "םישנ תבוח שטייט
 ןוא תוינשמו םיניד -- "יבצ יטוקלע ןוא
 ינָאוַא ַא ;(1910 ,שקַאּפ--עדייּב) תוליפּת

 ,"םישג תבוח, ט"א שידיי ףיוא רפס רעמ
 ייטכיל ,הדינ ,הלח ןופ םיניד יד ןגעוו
 יקיזחמ,,הרבחרעד ךרוד סיורַא זיא ,ןשטנעב

 --;(1913 ,ןרַאגנוא ,ןעצייו ןיא ?תדה
 בר-המלש רעללימ  רעט יײװצ ַא
 ?עגסיױיַא טָאה ,ןרַאגנוא ,דשאקחאפ ןיא

 || .ֹּב ןָאקיסקעל

 ?שריה ר רעטָאפ
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 ט"א שטייטײײרבע ףיא לרפסַא ןבעג
 גנויצרעד-רעדניק ןגעוו -- "םידומל ןושלע
 .(1910 ,ןעצייוו)

 ,רלַאװנירג לאיתוקי ןופ גנולייטטימ

 טכעלטנפערַאפ טָאה -- ,י רענלימ
 ןטפירשטייצ עשידיי עקינייא ןיא רעדיל

 םעד/ ןיא טּפיוהרעד ,עקירפַא:םורד ןופ

 ,פרָאד סרעגורק ןיא טניואוו ,"רענַאקירּפַא

 -- 1867) בקעי-ןנח םעקינימ
 =לזעגנָא ַא ןיא ענליוו ןיא .בעג (

 וצ ןּבױהעגנָא רָאי 4 וצ .החפשמ רענע

 ,ארמג ןיוש טנרעלעג 7 וצ ,רדח ןיא ןייג
 רָאלק ךיוא ןעוועג
 :עג ךָאנרעד ,ךנּת

 ןייז ייּב טנרעל

 ןיא ד"ּבא םוחנ
 קיטייצכיילג ,ץּפול
 :עגּפָא ךיז ךיֹוא
 :ור רעד טימ ןּבעג
 וצ ,ךַארּפש רעשיס
 רעד ןיא ןישזָאלָאװ ןייק קעװַא רָאי 4

 .ל .ש טימ טנעקַאּב ךיז טרָאד ,הבישי
 ךָאנרעד ,ליּכשמ ַא ןרָאװעג ןוא ןָארטיצ
 עג ואו ,דנַאלשטיײיד ןייק ןרָאפעגקעװַא
 ןוא רעטנַאלַאס לארשי יר ןופ ברוקמ ַא ןעוו

 ם"וּבלמ םעד ןוא (למעמ ןיא) ףליר .י ר"ד
 ?געמָאקער רעייז טימ ,(גרעּבסגיניק ןיא)
 ף"ד ֹוצ ןילרעּב ןייק קעװַא סעיצַאד
 םיא ייּב ןרָאװעג ,רעמייהסעדליה לאירזע
 ןופ רעליש יד טימ ןעמַאזוצ ,תיּב-ּב ַא
 ןוא סקופ ןמלז:המלש רַאנימעס:רעניּבַאר

 םעד טעדנירגעג רענימַאק קחצי ןסיוועג ַא
 :ָאק ,"ןיצ תבהא ןייארַאֿפ ןשיערבעה
 ןיא ,ןיקסנעלָאמס ץרױּפ טימ טרידנַאּפטער
 ןייז טקורדעגּפָא ה"מרּת "רתשה; ןייז
 ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג ,לקיטרַא ןטשרע

 ?ספליה רעשטייד חעד סָאװ ,"ליזַאװ םעד
 ײעג ןּבָאה ןרעמייהסעדליה טימ ןייארַאפ
 =ַאֹּפ יד ןופ ענענורטנַא יד רַאּפ טעדניחג
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 עסיוװעג ּבילוצ ,דנַאלסור ןיא ןעמַארג
 ןזָאלרַאפ וצ ןנוועג ןעגנואווצעג תוּביס
 ר"ד ןופ ףליה רעד טימ ןוא דנַאלשטיײד
 ירעמַא ןייק 1898 קעװַא רעמייהסעדליה
 ןרָאיטקַא עשידיי ייּב רערעל ַא ןעװעג ,עק
 ןשידיי ןיא רעטלעטשעגנַא ַא רעטעּפע ןוא

 עטשרע יד ןופ רענייא ,םויה:דע--רעטַאעט
 ידי עטקינײארַאפפ יד ןיא ןטַאגעלעד
 .ףקַא ןַא ןעמונעג ,"ןטּפַאשקרעװעג עש

 עשידיי יד ןריזינַאגרָא ןיא לײטנָא ןוויט

 :נָאליפ ענעדיישרַאפ ןיא קיטעט .סנָאינוי

 ,סעיצוטיטסניא עלערוטלוק ןוא עשיּפָארט
 :רעּבײרש:ץרּפ .ל .י םעד ןיא טּפיױהרעד

 .רַאפ רעד ןופ דילגטימ סלַא ןייארַאפ
 :רַאפ גנַאלנרָאי ךיוא ןעועג ;גנוטלַאװ
 :ער?סלּפיּפי רעד ןופ דילגטימ-סגנוטלַאװ
 טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז -- .ַא"א "ףיל
 ןופ עּבַאגסױא רעד טימ ןדנוּברַאפ זיא
 ,ּב"מז -- "רעטעלּב בוט:םוי סעקינימ, יד
 1897 טניז י"נ ןיא סױרַא טיג רע סָאװ
 עכלעוו ןוא ,םיבוט?םוי עשידיי יד ףיוא
 ?סיוא עשידיי עטסױעלוּפָאּפ יד וצ .ןרעהעג
 טייקכייר רעד קנַאדַא עקירעמַא ןיא ןּבַאג
 ?ןיא רעיײז ןופ טײקיטרַאנדײשרַאפ ןוא
 :ײז ּב"מז יד ןיא ןכַאז ךס ַא םגה ,טלַאה
 טָאה שזַאריט רעייז .עטקורדעגרעּביא ןענ
 ןיא ןוא .וקע 30000 זיִּב טכיירגרעד טפָא
 ױשידי עלַא טקילײטַאּב ךיז ןּבָאה ייז

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעלעטשטפירש

 :יבימ, ןּבעגעגסױרַא ךיוא .מ טָאה 2
 ,"רעטעלּב לעמַאז עטרירטסוליא סעק
 טַאנָאמ עטרירטסוליא סעקינימא --- 5

 יד, ּב"מז ַא ךיוא ,רעכיּברָאי ,ײרעטעלּב

 :סיֹוא עקיזָאד יד ןיא ."ענהיּב עשיריא
 ,ערעדנַא עקינייא ןיא ךיוא יוװ ,ןּבַאג
 יה ,ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ ,מ טָאה

 ,ןענָאטעילעפ ,ןעגנולדנַאהּפָא עשירָאטס
 :ץגרעּביא ןוא עלעניגירָא ,ןעגנולייצרעד
 :עגסױרַא .מ טָאה 1916 .ו"זַאא ,עטצעז
 .עטשטפירש עשידיי ןופ םֹוּבלַא ןַא ןּבעג

 -ַאֹּב ךיז ןּבָאה סָאװ ,עקירעמַא ןיא רעל
 ,?רעטעלּבא ענייז ןיא טקילײט

 ,"םואעליּבוי רעקירעי25, ןאקירמאב לארש- ימכח

 חס ,"רעטעלּכ בוטיסוי סעקינימ, ןיפ עּבַאגסיוא

 ןציטָאנ עשיפַארגָאיב ןוא רעדליב טימ) ּפ"רּת

 ,(רעלעטשטפירש עשידײ ײו רעצנַאג ַא ןופ

 .ירפ -- 1858) (לקיימ) לאכימ ץנימ
 טקידנעעג .קסירּב ןיא ,ּבעג (1912 גניל
 ןײז טימ ןעמַאוצ רע זיא ,עיזַאנמיג
 י"א ןיק קעװַא (עז) .מ השמ רעדורּב
 ןופ דילגטימ סלַא
 .ו"ִליּב עפורג רעד

 טרָאד ויא רע
 טיג גנַאל רעּבָא
 ןוא ןּבילברַאפ
 :גַאוװעגסױא טָאה
 +עמַא ןייק טרעד
 ?ֵאקיש ןיא .עקיר

 1887 רע טָאה ָאג
 גנוטייצ עשידיי עסיורג ַא טעדנירגעג
 "רעירוק רעשידיא רעכעלגעט רעד;
 רָאי ַא ןיא .(םויה:דע ךָאנ טריטסיסקע)
 ןוא י"נ ןיא טצעזַאּב ךיז וע טָאה םורָא
 נָא רעמילעצ ןוא ידָארּב טימ ןעמַאזוצ
 ַא ןּבעגוצסיורַא 8 21/ט|| ןּבױהעג

 ,"טַאקָאװדַא-סקלָאפ רעד? טַאלּבנכָאװ
 ,שטיװַאקילעז .ג ןופ ר"א טשרעוצ)
 ,(.'מ השמ ,רעדורּב ןייז ןופ -- רעטעּפש
 ןופ ענייא ןרָאװעג ןכיגניא זיא סעכלעוו

 עטסטײרּפשרַאפ ןוא עטסרעלוּפָאּפ יד
 ןשיווצ) עק :רעמַא ןיא ןטפירשטייצ עשידיי
 רעטעּברַאטימ עטטסקיטעט ןואעטשרעעריא
 ,ּבא ןוא ווָארַאטָאלָאז .א ר"ד ןעװעג ןענייז

 ַא ןוא טסילַאעריא ַא .(ךשבא ּפ"א ןַאהַאק
 רעוויסלוּפמיא ַא ןופ שטנעמַא ,רעמיורט
 ,מ טָאה ,רוטַאנ רעלופטנעמַארעּפמעט ןוא
 יש ןֹוא עסױרגַא ןּפַאש וצ טּבערטשעג
 ןּביױהעגנָא 1891 ןוא עסערּפ עשידיי ענ

 ,"דלָארעה ןעכילגעט םעד? ןּבעגוצסױרַא

 זיא "טַאקָאװדַא:סקלָאפ רעדא ןכלעוו ןופ
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 ןוא ,עגַאלײּב עכעלטנכעו יד ןרָאװעג
 ןעװעג גנוטייצ עקיזָאד יד זיא הּתעשֹּב
 :עּביל*ךעלרעגריּב עטסנעעזעגנָא יד ןופ

 ןיא ,עקירעמַא ןיא ןענַאגרָא עלַאר
 ?סעּב יד טעּברַאעגטימ ןּבָאה סע ןכלעוו

 רענעי ןופ ןטפערק עשירַארעטיל עט
 ,םיױּבנענַאט .א ,יקסנַאקוּב ,מ יװ ,,טייצ
 ,ןילַאמרעה .ד ,מ ,דלעפנעזָאר סירָאמ
 ,נ ,מ ,שטיװָאקילעז .ג ,ןילדע םַאיליוװ
 גרוּבזניג רסיא ר"ד ,ץטַאק .מ ,יקצילָאד
 :ךעּביא גנוטייצ יד זיא 1905 ףוס .ַאיא
 .סקלָאפ? ןטימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג - ןעמונעג
 ער ןוא רעללימ סיאול ןופ "טַאקָאװדַא
 "טײהרַאװק ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא
 ײיסקע ךָאנ טָאה "טַאקָאװדַא-סקלָאפװ רעד)
 :טנכעוו סלַא רעטעּפש ןרָאי עגנַאל טריטס
 .ץניװָארּפ רעד רַאפ עּבַאגסיוא עכעל
 רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג ךיוא טָאה .מ
 סלַא ,עקירעמַא ןיא עניּב רעשידיי רעד

 רעטַאעט-ןיצּפיל םעד ןופ רָאטקעריד
 רעטמירַאּב רעד ,יורפ ןייז ןופ נ"א
 עג ,ןיצּפיל ינעק ןיטסיטרַא רעשידיי

 ערעסעּב יד ןריוויטלוק וצ טּבערטש
 ןעועג רעּבָא זיא רע .עמַארד עשידיי
 ףילוצ ןוא ןַאמסטפעשעג רעטכעלש ַא
 :ַאעט ןייז ןיא סיזירק ןלעיצנַאניפ םעד
 ןסָאשרעד ךיז רע טָאה רעט

 ,רעגיטומטוג א; ,ןיבורד .מ .א

 ,"רעגעלרַאט רעגידנרָאצ:
 ;1924 23/| ןופ "גָאט,

 :"גרוטַאמַארד ַא ןופ ןעגנוד-

 -- 1860 20 קחצי-השמ ץנימ

 ַא ןיא קסירּב ןיא .ּבעג ( |
 ןופ טמַאטש סָאװ ,החּפשמ רעקידסחוימ
 :םהרבא ,רעטָאפ ןייז .מ ם"רהומ ןואגה
 ןוא רעמינָאלס ןופ לקינייא ןַא ,,יבצ
 ןדמל ַא ,.מ המלש 'ר בר רענירּבָאק
 :קַאּבַאט ַא טריפעג טָאה ,ליּכשמ ַא ןוא
 רעטכָאט ַא ,רּתסא רעטומ יד ;קירּבַאפ
 2צג טָאה עכלעוו ,יבּכרה קחצי*השמ ןופ

 ןוא רעװיאַאג
 ןיפ רעמונייײליּבוי ןיא

 *ענירע, ,ןירבָאק ,ל

 42 ץנימ
 "רעד רעד ףיוא העּפשה עסיורג ַא טאה
 *עג ַא ןטלַאהעג טָאה ,ןוז ריא ןופ גנויצ
 טָאה .ןסעטַאקילעד ןוא ןייוו ןופ טפעש
 רדח ןיא דומלּת ןוא שִיערּבעה טנרעלעג
 ;= רַאפ ךָאנרעד ןוא
 :ּפָא טינ ידּכ ,ךיז
 ןרעוװ וצ ןּבעגעג
 --טַאדלָאס ַא רַאפ
 ןיא ןעמוקעגנָא
 עכלעוו ,עױַאנמיג
 /ץא  טקידנעעג
 יוטש ןַאד ,עשרַאװ
 ןיא רָאי 3 טריד
 רעּבירַא 2 .,םוקינכעטילָאּפ רעװקסָאמ
 ןרעטנוא .טעטיסרעווינוא רעוװָאקרַאכ ןיא
 ?בבוח ַא ןרָאװעג ןעמָארגָאּפ יד ןופ םשור
 ירעּב ,דניקלעּב לארשי טימ ןעמַאזוצ ,ןויצ
 ןופ סעּפורג טעדנירגעג .ַא"א ,יקסווָאל
 ענעדיישרַאפ רעּביא ןרָאפעגמורַא ,ו"ליּב

 ןופ ןויער םעד ןרידנַאגַאּפָארּפ טעטש
 :נַאטסנָאק ןייק ןרָאפעג 1882 ,י"א בושי
 :רעט יד ייּב ךיז ןייז לדּתשמ לָאּפָאניט
 1884 ,בושי םעד רַאפ תוררש עשיק
 ןיא טעּברַאעג טשרעוצ ,י"א ןייק קעװַא
 12 רַאפ "לארשי הווקמ? עינָאלָאק רעד
 ט ןופ רעד ןיא ךָאנרעד ,גָאט ַא .ּפָאק

 עינָאלָאק רעטעדנירגעג ןויצייבבוח יד
 1885 טסוגװַא תורצ ךס ַא ךָאנ ."הרדגי
 ןקידנערַאפ וצ עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 וצ העדּב ךיוא טַאהעג ,םוידוטש ןייז
 נומָאק ףיוא עינָאלָאק ַא טרָאד ןדנירג
 ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגנײרַא ,תודוסי עשיטס
 ?עֹװַאּב רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד

 ,רענדער סלַא ןטערטפיוא טגעלפ ,גנוג
 יורק ג"ֵא םעד ןיא רָאטקעל סלַא ךיוא
 *עג ַא"צ ,"ןייארַאפ ןוויסערגָארּפ ןשיס
 :ָארּפ רעד ןיא לײטנָא ןקיטעט ַא ןעמונ
 ןטנַאלּפעג םעד ןגעק עינַאּפמַאק:טסעט
 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןשיװצ ךַאמּפָא
 =בגעק ןּבעגסױרַא ןגעו עקירעמַא ןוא
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 ןיא ךיוא ,1887 ,רעכערּברַאפ קיטייז
 יד טוט ןופ ןעװעטַאר וצ עיצקַא רעד
 ןיא ,ןטסיכרַאנַא רעגַאקיש עטּפשמרַאפ
 עטקינײארַאפ יד ןופ גנודנירג רעד
 רעד ךָאנ .וו"זַאא ןטפַאשקרעװעג עשידיי
 רעשידי רעטשרע רעד ןופ גנודנירג
 --עקירעמַא ןיא גנוטייצ רעשיטסילַאיצָאס
 :ײצסקלָאפ רעשידיא רעקרָא=וינא רעד
 :עג ןגיוצעגוצ (יקסווַאלסַארּב עז) "גנוט
 ךיוא רעטעּפש) רָאטקַאדער סלַא ןרָאװ
 עשיטסיצילּבוּפ ןּבירשעג ,(ףּתֹוש סלַא
 ,ןעלקיטרַא עכעלטפַאשנסיװרוטַאנ ןוא
 ךיוא ,וו"זַאא ןענַאמָאר ,ןעגנולייצרעד
 רענייא ןעוועג .סקַאמ ןוא ַאלעטס ּפ'א
 רעלעטשטפירש עשידיי עטשרע יד ןופ
 ענײר ַא ןריויטלוק וצ עקירעמַא ןיא
 טלָאמעד םעד טָאטשנָא ךַארּפש עשידיי
 ?עמשטייד ןשינַאקירעמַא ןלענָאיצידַארט
 ןטַאװירּפ םעד ףיוא קידנקוק טינ ,שיר
 טָאה ,טַאלּבנכָאװ םעד ןופ רעטקַארַאכ
 ןוא רעשיטסילַאיצָאס רעד טנידעג סע
 :ידיי רעד ןופ גנוגעװַאּב רעשיטסינָאינוי
 :סױרַא ךיוא/ ַא"צ ,טפַאשרעטעּברַא רעש
 סקרַאמ לױַאק ןופ רושָארּב יד ןּבעגעג

 ןעוועג זיא סָאװ ,"לַאטיּפַאק ןוא ןהָאלח
 :ץיצַאטיגַא עשידיי עטשרע יד ןופ סנייא
 גנַאגרעטנוא ןכָאנ .עקירעמַא ןיא ךעלכיּב
 :סקלָאפ רעשידיא רעקרָאי:וינײ רעד ןופ
 16 ןיא ןענישרע טגעלפ יז) "גנוטייצ
 ןופ שזַאריט ַא ייּב ,טַאמרָאפ ןסיורג ז"ז
 .מ ןיא ,1889 20/ַא| םעד ,(.זקע 0
 רעטַאװירּפ רעד זופ רָאטקַאדער ןרָאװעג
 גנוטייצנכָאװ רעכעלדניירפ ? רעטעּברַא
 ןכלעװ ןופ ,?טַאקָאװדַא-סקלָאפ רעד
 =ייז ,ןוַאטסוג ןוא לאכימ ,רעדירּב ענייז
 םורַא .רעּבעגסױרַא יד ןעװעג ןענ
 ךרוד רעד ןופ טַאגעלעד סלַא 3-+2
 ובושח עיצַאזינַאגרָא רעטעדנירגעג םיא
 ןרָאפעג (רעדילגטימ 500 טימ) 'ףֹויצ

 ןפיוק ןּוא סעינָאלָאק יד ןכוזַאּב י"א ןייק

 4 ץנימ

 ןיא םישדח 6 ַא טרָאד טכַארּברַאפ ,דרע
 ןײז טימ ןעמַאװצ ןעמוקקירוצ ןכָאנ
 =גכָאװ סָאד טעדנירגעג ווַאטסוג רעדורּב
 ואו ,"רעדרָאקער רעשידיא רעדח טַאלּב
 :גָאט ןייז טכעלטנפערַאפ ַא'צ טָאה רע
 רעדָא אניטסעלַאּפ ךָאנ עוייר ןיימח ךֹוּב
 רעד; ,"ןויצ רעטומ רעד ןופ סורג ַא

 יד ןעװעג ןיא "רעדרָאקער רעשידיא
 עקירעמַא ןיא גנוטייצ עגיליּב עטשרע
 םעד טָאטשנָא) טנעס 1 טסָאקעג טָאה)
 ריא ןוא (טנעס 3 ןופ זײרּפ ןכעלנייוװעג
 40,000 זיּב טכײהגרעד טָאה שוַאריט
 :ַאגסױא יד ךיז טָאה ךָאד ױעּבָא ,.זקע
 "מונ ןטס80 ןפיוא ןוא טלָאצַאּב טינ עּב
 טָאה רעטעּפש ,טלעטשעגּפָא ךיז יז טָאה
 +ײטַאַּב טיײצ וצ טייצ ןופ רָאנ ךיז רע
 :רעד ,עסערּפ רעשידי רעד ןיא טקיל

 ."רעטעלּב-בוט:םויח סעקינימ ןיא טּפױה
 :רעטרעוו ַא ןּבעגעגסױרַא ךיוא טָאה רע
 סלַא םוידוטש ןייז טקידנעעג -- ,לכיּב
 -םיוא 1898 רע זיא ,1889 ןיצידעמ ר"ד
 רעשיניצידעמ סלַא ןרָאװעג ןעמונעג
 =ײטּפָא-סטייהטנוזעג רעד ייּב רָאטקַעּפסניא
 ןטסָאּפ ןכלעו ףיוא ,י"נ טָאטש ןופ גנול
 טָאה רע ןעוװ ,1923 זיּב ןּבילּברַאפ זיא רע
 ,י"א ןייק ןרָאפעגקעװַא ןוא טרינגיזער
 רעד ןיא טצעוַאּב ךיז טָאה רע ואוו
 ןוש רג רעדורּב ןייז -- .הרדג עינָאלַאק
 ,(1922 ןאו -- 1859) ווַאטסוג רעדָא
 =ןקעג םיא טימ ןעמַאװצ זיא רעכלעוו
 *עג רעטעּפש ןוא עקירעמַא ןייק ןעמ
 :סקלָאפװ ןופ רעּבעגסױרַא יד ןופ ןעוו
 יו ןופ רענייא ןרָאװעג זיא ,"טַאקָאװדַא
 ךיא ןטנעגַאסנָאנַא עשידי עטסערג
 ןייז ןופ רָאי 20 עטצעל יד ,עקירעמַא

 :רָאפ/ ןטימ ןדנוּברַאפ ןעװעג ןּבעל
 ןרהא ,רעדורּב רעטייווצ ַא ,"סטרעוו
 רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,,מ
 רענעעזעגנָא ַא ןוא ".ש .ַא .פח רעד ןופ
 רעשידי רעד ןופ רעּביױש ןוא רעוט
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 ןייז ךיוא .גנוגעווַאּב רעשיטסיכרַאנַא
 ןדנוּברַאפ ןעוועג זיא ,קרַאמ ,רערורּב
 ."ג ןופ עסערּפ רעשידיי רעד טימ

 ;ינויצ ןוקיסקל ;אקירמאב לארשי  ימכח

 =ײּבײַא רעשידיא רעד ןופ עטכישענ , ,ןיגרוּב .ה

 ,1922 רעּבמעװָאנ ,"סטרעוװרָאפ, ;"גנוגעװעב רעט

 -- 1861 ?7/א) המלש ץנימ
 רעקצַאלּפ ,ןוזעיב ןיא ,ּבעג ( |

 רעמינָאלס ןופ לקינייארוא ןַא ,טנגעג
 ?עג רָאי 10 זיִּב .ץנימ המלש 'ר ,בר
 :צָאלּפ טקידנעעג 1882 ,רדח ןיא טנרעל
 ןיצידעמ טױידוטש ןַאד ,עיזַאנמיג רעק
 ןוא עשרַאװ ןופ ןטעטיס'ועווינוא יד ןיא
 :טימ ַא ןטוועג טנעדוטס סלַא ,עװקסָאמ
 ןעמַאװצ "ןויצ ינּב/ ןייארַאפ ןופ דילג

 ה"אומ ,ןיקשיסוא ,װָאנעלשט לאיחי טימ
 ךיז ,1887 םוידוטש ןייז טקידנעעג .ַא'א
 יטקַארּפ רע ואוו ,עשרַאװ ןיא טצעזַאּב
 :קנַארקנגַאמ רַאפ טסילָאיצעּפס סלַא טריצ
 :ידעמ ןגעװ ןבירשעג שידיי ןיא ,ןטייה
 סעצרּפ .ל .י ןיא זיולּב ענעיגיה ןוא ןיצ
 שִיערּבעה ןיא .ײקעטָאילּביּב רעשידויא
 ןוא "הריפצה, ןיא ןעלקיטרַא ץוהחַא

 :סױרַא ,יַּפסַּכה ר"ד ּפ'א ךיֹוא ,"םויה;
 "הלוקלקו הלּכלּכהח םרָאפכוּב ןיא ןּבֶעגעג

 -- שילױּפ ןיא ,"ערילחה תפגמ, ןוא
 (סםסזסטצ 221:2206 ןוא 11121604ג 324

 2וּפ ןיא ןעלקיטרַא ךיוא יו ,ט 2ץססש
 :עמ עשטייד ןוא עשיליוּפ ,עשידיי:שיל

 ,ןטפירשטייצ עשיניציד

 -- 1893 ןא) ךורּב-םוחנ ווָאקנימ
 ואוו ,עשרַאװ ןיא .ּבעג (

 ?סָאמ ןיא ןגיוצרעד ,השמ רעטָאפ ןייז
 ,רערעל רעשִיערּבעה ַא ןעוועג זיא ,עווק
 עכלעוו ,ץיזַאנמיג ןיא ןעמוקעגנָא 6
 ךרוד ןרָאפעגקעװַא ןַאד ,1914 טקידנעעג
 :ןטש ,ָאקסיצנַארפ:ןַאס ןייק דנַאלשטיײד
 י"נ ןייק רעּבירַא 1917 ןוא ןיצידעמ טריד
 :עג ןכלעוו ,טעטלוקַאּפ ןשידירוי ןפיוא
 .ירוי ןֹופ רװַאלַאקַאּב סלַא 1920 טקידנט
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 יא טזיײרעג ליפ .,טּפַאשנעסיװ רעשיד
 ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא ---.עקירעמַא רעּב
 ןיא ,זײװלגנִיי ךָאנ שיסור ןיא רעדיל
 -עג ךיז ,1918 טריטויּבעד שידיי
 | עייני ןיא טקורד
 ,"גָאטט ,"טלעוו
 סָאד; ,",ש ,א .ם?

 "קלָאפ עשידיא

 טימ ןעמַאזוצ .ַא"א
 ןוא סעלעיעל .ַא
 ןײטשטַאלג בקעי
 רעד ןופ רעריפ
 :יטקעּפסַארטניא
 ןיא/ רעטכיד עשידיי עּפורג רעשיטסיוו
 --ןּבַאגסױא עריא ןופ רָאטקַאדערטימ ,"ךיז
 טפירשטַאנָאמ רעד ןוא עיגָאלָאטנַא רעד
 רעדיל ץוחַא ואוו ,1922 ,1920 ,"ךיז ןיא,
 עשיטערָאעט יײיר ַא ךיוא טכעלטנפערַאפ
 =כיר רעקיזָאד רעד ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא
 ןעמַאזוצ ,וָא--מ ,ג פ"א ךיוא ,גנוט
 םעד ןּבעגעגסױרַא טכיל לכימ טימ
 ואוו ,"19260 ןוא "1925, לַאנרושז:שדוח
 עמעָאּפ ַא (3 ,1925 ןיא) טכעלטנפערַאפ
 ןיא טלעװרעטנוא רעשידי רעד ןופ
 ענייז ןופ ענייא--"רעטרַאק דיקח ט"א י"נ
 =ײטַאּב ךיוא ךיז .קרעו עטסקידנטײדַאּד
 ?ינייא ןיא ןעייסע ןוא רעדיל טימ טקיל
 *דנוא ןיא; יו ,ןטפירשטייצ ערעדנַא עק
 ַא'צ) ןַאמּביל קחצי ןופ ר"א "ךיּב רעז
 ןיא ,"קיטירק ןגעווש גנולדנַאהּפָא ןַא
 :טכעלטנפערַאפ םרָאפכוּב ןיא .(11 ּב
 זיז ,1924 ,י"ב ,"ךיזניאז ג"פ) "רעדילװ
 ץנַארקנטענָאס םעד ַא"צ טלַאהטנַא ,פ9
 ןלענָאליװ לקיצ ַא ןוא "ךיא ןיּב ןײלַאז
 =עגרעּביא טָאה ."טנענ סָאװ רעד וצק

 ?לָאדָאטס ןוא רַאהָארג ג"פ ןרַאפ טצעז

 ןיא ריפניײרַא סדיורפ דנומגיז יקס

 =טנפערַאפ טיג ךָאנ) ,"זילַאנַאָאכיסּפ
 ,(טכעל

 ,10 ,192 ,"רוטלוק, ןיא ,טביל לכימ
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 18/1 -- 1859) םחנּפ יקסווָאקנימ |
 ,יּבֹוג רעוועיק ,ןבל:הדש ןיא .בעג (4
 :ָאג לטָאמ ,רעטָאפ ןייז ואוו ,ענִיַארקוא

 :יפת:לעב עטסנעש יד ןופ רענייא ,סיד
 ןיא ןזח ןעוועג רָאי 45 זיא ,וּתעשּב תול
 עג רָאי 13 זיּב ,שרדמ:תיּב ןסיורג
 :תיּב ןיא ךָאנרעד ,םירדח ןיא טנרעל
 טנכייצעגסיוא ךיז זייוולגנִיי ןיוש .שרדמ
 ,טלַא רעכיוה ַא) הניגנ לוק ןייז טימ
 (ָאנַארּפָאסיָאצעמ ַא ןופ רעטקַארַאכ ןיא
 רעד םגה ,דומע םייּב טנװַאדעג ןוא
 ןכַאמ טלָאװעג אקווד םיא טָאה רעטָאפ

 טַאהעג הנותח רָאי 16 וצ .ברַא רַאפ
 ןיא ןזח סלַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןוא
 רַאפ ןבליהדש ןיא לוש רעינעּפעטס רעד

 ןעגנוזעג ךָאנרעד ,ךָאװ ַא ךעלברעק 4
 :ַאּב טלָאמעד םעד ןופ רָאכ םעד ןיא

 :עשעק ןיא ױעולעּב ןסינ ןוח ןטטטמיר
 טייצ רעד ןיא ,וװעשטידרַאּב ןוא וועינ
 2עק וצ ידּכ ,רערעל ןשטייד ַא ןטלַאהעג

 ,רעכיב עשטייד ןופ קיזומ ןרידוטש ןענ
 סלַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא רָאי 18 וצ
 רעד ןיא טשרעוצ ,וועינעשעק ןיא ןוח
 ,לושרָאק רעד ןיא ךָאנרעד ,לֹוש רעטלַא
 סלַא ןדַאלעגנייַא -- םורַא רָאי 3ַא ןיא

 עדניימעג יד ןוא ,ןַאסרעכ ןיא ןזח?רָאק
 :וקלופרַאפ ןיװ ןייק טקישעג םיא טָאה
 :לעװ ,ןרעצלוז ייּב תונזח ןיא ךיז ןעמ
 ןוא ,טלַא ןעוװעג רעּבָא ןיוש זיא רעכ
 םייּב גנודליּב:םיטש ןעמונעג טָאה ,מ
 :ַאר רָאטקיװ רָאטעּפָארּפּפױה ןטמירַאּב

 ,טקנוּפַארטנָאק ,עינָאמרַאה ןוא יקסנַאקיט
 רָאטקעריד םייּב--עיציזָאּפמָאק ןוא עגופ
 =ָאר .פָארּפ עירָאטַאװרעסנַאק רעד ןופ

 ,ןַאסרעכ ןייק ןעמוקעגקירוצ .סקופ טרעּב
 ןוח ןרָאװעג םורַא רָאי 4 ן'א רע זיא
 טימ ,סעדָא ןיא לוש רעסיורג רעד ןיא
 :ַאלניא יד ןעמונעגנָא רעטעפש רָאיֵַא
 רע ואוו ,עקירעמַא ןייק ןעמוק וצ גנוד
 :רָאײװינ רעד ןיא ןזח ןעװעג רָאי 5 זיא
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 רעד זַא ,"ןורושי תדע להקח לוש רעק

 לוש חױעדַָארּב רעד ןופ ןוח רעטמירַאּב
 =רַאפ טָאה לַאטנעמולּב ןסינ סעדָא ןיא
 ?רַאפ טָאה רע סָאװ ,ןטסָאּפ ןייז טזָאל
 יא ,מ םיא טָאה ,רָאי 50 רעּביא ןעמונ
 ןטלַאהעגנָא םיא רָאי 30 ןוא ןעמונעגרעּב
 זיא סָאװ ,טסגידסטָאג ַא טריפעגנייא ןוא
 רעצנַאג רעד רַאפ רעטסומ ַא ןרָאװעג
 ןעװעג ךױא זיא רע ,טלעװ רעשידיי
 =לֵא ןוא קיוומ רעשידיי ןופ רָאסעפָארּפ
 ?עדָא רעד ןיא עטכישעג:קיזומ רעניימעג
 =זרַאפ ,עירָאטַאװרעסנַאק רעשידיי רעס
 לײטנָאַא ןעמונעג ,"רימזהפ ןופ רעצ
 יד ןעװ ,1922 רעמוז ."תוּברּתע ןיא
 =עג ןענייז סעדָא ןיא ןעגנוגנידַאּבסנּבעל
 :סור טזָאלחַאפ ,ךעלגעױטרעדמוא ןרָאװ
 סע ואװ ,זירַאּפ ןיק קעװַא ןוא דנַאל
 :כָאט ןוא ּבייװ ןייז ןענופעג ךיז ןּבָאה
 רעד ּבילוצ זיא רע עכלעװ ןופ ,רעט
 =ענּפָא ןעוועג עיצולָאװער ןוא המחלמ
 קעװַא רע זיא ןַאד .רָאי 8 עצנַאג ןסיר
 ןעגנוזעג טָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןייק
 =וצ טינ רעּבָא ,טעטש ענעדיישרַאפ ןיא
 קַאמשעג ןקירעדינ םעד רַאפ טסַאּפעג
 רעד טָאה םלוע רענַאקירעמַא םעד ןופ
 ןופ תונוח ןופ רעײטשרָאפ רעטסערג
 לעירעטַאמ ןוא שילַארָאמ טייצ רעזנוא
 =עגסיוא זיא רע םגה ,ןטילעג ףעװש
 ןופ טנעדיזערּפנרע ןרַאפ ןרָאװעג ןּבילק
 ןוא עקירעמַא ןיא "םינזחה תודגא; רעד
 =סָאּב ןיא רע זיא ןּברָאטשעג .עדַאנַאק

 גנוטפיגרַאפטולּב ןופ לָאטיּפש ןיא ןָאט
 ךופ רענייא--.(סופ ַא ןכָארּבעצ טָאה רע)

 רעקירָאטסיה ןוא רעשרָאפ עטספיט יד
 רעייז .מ טָאה ,הניגנ רעשידיי רעד ןופ
 ןיא קיזומ ןוא תונזח ןגעוו ןבירשעג ליפ
 ןיא ךיוא ןוא שטייד ןיא ,שִיערּבעה ןיא
 =ָאמװ :טכעלטנפערַאפ םרָאפכוּב ןיא ,שידיי
 :ַאגַאניס ערעזנוא ןיא עיגרוטיל ענרעד
 ן'ז ,1910 ,סעדָא) "דנַאלסור ןיא ןעג
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 ןעמעלּבָארּפ עלעוטקַא יד ןגעוו 251 זיז

 ("ריבדע ג"פ) "רישּב םיקרּפ, ,(תונזח ןופ
 "הּפוקּתהי ,"חלשהי ןיא ןעלקיטרַא ץוחַא
 :רַאפ טינ ךָאנ ענייז ןשיוצ ,דנַא ,א
 ַא ָאד ךיא ןיא ןטעּברַא עטכעלטנפע
 לעסיק ןגעװ שידי ןיא קרעװ רעסערג

 יז ןופ ענייא ,"ךוּבלעמַאז:רעדילא ספָאג
 ןיא טכעלטנפערַאפ ןטעּברַא עטצעל .ענ

 ןּבעגעגסױרַא) ייתונזח ןופ עטכישעג; ּב"מז
 תדוגאק רעד ןופ ייליבוי ןקירעיב0 םוצ

 ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ?"םינזחה
 זיא'ס ואוו ,(1924 רַאורּבעּפ ,י"נ ,עדַאנַאק
 עיפַארגָאיּבָאטװַא ןייז טקורדעגּפָא ךיוא
 ,םיא ףיוא גָאלַארקענ ַא ןוא

 יושר, ןיא ךיוא ;81 ,06) ןיא ,עיפַארגָאיּבָאטװא

 טצעזעגרעכיא ,"-אודה;ק ןיא ,ריעצ גבר ;191 "תומ

 ינרעּב .מ .א 11010/ ,סינּפיק .מ 1924 ,"טנייה, ןיא

 ,40 'מונ ,1924 "גָאט, רענליװ ןיא ,ןייטש

 -- 1891 25קש) השמ םוקנימ
 עיצנַאטסנַאּב רעד ייּב .ּבעג (

 :עג ןגיוצרעד .טנגעג רענילּבול ,ווַאלוּפ
 רעד ןופ החגשה רעד רעטנוא ןרָאװ
 ,לקינייא ןַא סניּבר רענילּבול םעד ,רעטומ
 ?היעשי 'ר ,רעטָאפ רעד םגה ,שיליוּפ ןיא
 :ידיסח גנערטש ַא ןעוועג זיא ,ןדמל על
 םורפ ַא טריפעג טָאה סָאװ ,דיי רעש
 רעד; ןעמַארד יד טימ טריטויּבעד .זיוה

 ,"שינעדנעטשרַאפסימ סָאדװ ,"ענעסקַאװ
 =טיג .א ג"פ) יל רעדרעמ רעד זיא רעווח
 ?ץגסיוא רעטעּפש .(1914 ,עשרַאװ ,ןיל
 .עקירעמַא ןייק טרעדנַאװ

 -- 1986 16/ש0) ןמחנ וועלעפימ
 רענדָארג ,לעדיקס ןיא ,ּבעג (

 ?עג ,רעדינש ַא ןופ ןוז סלַא .טנגעג
 ןוא עגדָארג ןופ תובישי יד ןיא טנרעל
 יץוּביקפ ַא ןיא ךיז רַאּפ ןַאד ,עשזמָאל
 :קע ַא ןעוועג רעטעּפש ,עווָאנָארָאװ ןיא
 עיצולָאװער רעד ךָאנ ,קסנימ ןיא ןרעטס
 זיא רע ואוו ,עקָארק ןייק קעװַא 6

 ןיא רערעל רעשיערּבעה סלַא קיטעט

 ,לוש רעשיליוּפ:שִיערּבעה רעקיטרָא רעד
 ?ָאטעילעפ עניילק טקורדעג 1907 טניז
 ?נָאּפסערָאק ןוא רעדליב ,ןציקס ,ןענ
 ןעשידויש רעוװעקַארק םעד ןיא ןצנעד

 ,"דניירפ+ רעװעשרַאװ ןיא ,"רעטייּברַא
 ןיא ךיוא ,"טסָאּפנעגרַאמ עשידויז רעניוו
 ,,הריפצהי ,'הּפצמהו עשיערבעה יד

 =עגסױרַא םרָאפכוּב ןיא .ַא"א ,"םויהז
 ,"לעכיּבז ג"פ) "סוחיח גנוליײצרעדַא :ןּבעג
 :רַאפ טשרעוצ ;65 ז"ז ,1920 עקָארק
 ,".ש .ַא .פז רעיי'נ רעד ןיא טכעלטנפע
 ןעגנולייצרעד:רעדניק גנולמַאז ַא 2
 ?קַאדער ,?יטוקלימח ט"א שִיערּבעה ןיא
 ?רעדניק ןשיערּבעהַא ןופ ה"ה 12 טריט
 =קַאײרד ןייז ."ןטקה ארוקה* לַאנרושז
 טריפעגפיוא "הבישי יד; עמַארד עקיט
 ,רעטַאעט ןשידיי רעװעקָארק ןיא 1

 -- 1904 1/ט|} דוד רעכַאמצימ

 רעשיקלָא ,ץליפ ןיא .ּבעג (
 5ַאפ רעשידיסח ַא ןיא ,ןליוּפ ,טקירטסיד
 ?רעד רעטומ רעד קנַאדַא רעּבָא ,עילימ
 ?סקלָאפ רעשיסור ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצ
 .רַאװ ןיא טצעזַאּב ךיז רָאי 15 וצ ,לוש
 =לעטשעגנָא-סלדנַאה ַא זיא רע ואוו ,עש
 =רַאפ 1924 טניז ,םָארקנוייא ןַא ןיא רעט
 ןיא ןציקס ןוא ןעגנולייצרעד טכעלטנפע
 ןוא סיורג רַאפײ ,"ךָאװ עטרירטסוליאװ
 סָאדז טַאלּבנכָאװ ,סעריײא-סָאנעוּב--"ןיילק
 ה"מז יד ןיא ,גיצּפיל ,"ןעּבעל עשידוי
 =סיוא רעצניװָארּפ ןיא ,"ןעגנוצָארּפשז
 ?ייצרעד גנולמַאז ַא םרָאפכוּב ןיא ,ןּבַאג
 .ש ג"פ) "רעּביײלק=עטַאמשא ט"א ןעגנול

 ?ןקַאּב .(104 ז"ז ,1926 ,עשרַאװ ,ּברַאפדלָאג
 :ַארעטיל םעד ןיא עימערּפ עטרעפ יד ןעמ
 ,1926 ילוי ,"גָאטש ןופ סרוקנָאק ןשיר

 --1877 2ןווע ןויצנּב ןָאמײמ
 רעטלַאּב ,רעזָאװירק ןיא ,ּבעג (

 ןעמַאװצ 1890 .עילָאדָאּפ ,טקירטסיד
 ירעמַא ןייק ןעמוקעג ןרעטלע יד טימ

 =רָאפװ ןופ טלעטשעגנָא 1914 טניז .עק



 ןאלמ -- יּבּכמ -- ןָאמיײמ 21

 :נָאּפסערַאק רעלעיצעּפס סלַא "סטרעוו
 =לגער טקורד ןוא ןָאטגנישַאװ ןופ טנעד
 =ַאקירעמַא רעד ןגעוו ןעלקיטרַא קיסעמ

 פ"א גנוּבעגצעזעג ןוא קיטילַאּפ רעשינ
 טייצ טסיוװעג ַא ןעװעג 1919 .,ןויצ:ןּב
 רעגַאקיש ןופ רָאטקַאדער רעטשרע
 .עּפָארײא טכוזַאּב 1921 ."סטרעוורָאפ,
 ?טלעוו רענײמעגלַא רעּביא ךיוא ןּבירשעג
 יד ןיא ךיוא ךיז טקילײטַאּב ,קיטילָאּכ
 ןוא "טייקגיטכערעגח רעטעלּבנכָאװןָאינוי
 ךיוא טײצ וצ טייצ ןופ ,,"טירשטרָאפז
 :רושז ןשילגנע ןיא ןוא "טפנוקוצ? ןיא
 ןשידי םעד טנַאקַאּב ,105006 לַָאנ
 טסילַאיצעּפס סלַא עקירעמַא ןיא םלוע
 ,קיטילָאּפ רעשינַאקירעמַא רעד ןיא

 ) לדנוז-םייח יּבּכמ
 .קסװָאטיל = ץינעמַאק ןיא .ּבעג (

 הנוק ךיז ,דיגמ רעצינעמַאק רעד נ'א
 בושי ןגעװ תושרד ענייז טימ ןעוועג םש
 :נַאװעגסױא ןרָאי רעק80 יד ןיא ,ייא
 ןעועג זיא רע ואוו ,ןָאדנָאל ןייק טרעד

 .ןברָאטשעג טרָאד ןוא ןלוש יד ןיא ףיטמ
 ,רעירָאטעגעװ ַא ןעוועג

 -- 1894 271א) לּבײל ךאלמ
 רעמעדָאר ,ןילָאװז ןיא .ּבעג (= |

 ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,רעטומ ןייז ,טנגעג
 2ָעְג םיא ויא ,ךןאלמ ,ןַאמ ןטשרע ריא
 10 וצ ןּברַאטש
 רעד ןוא ,רָאי
 2צ לאז ,רעטָאפ
 .ַא די ַא ןַאמ
 2ייה ַא ןוא ןדמל
  =ָאנישֿמַא רעס
 :ירפ ,ריסח רעוו
 .?ספרָאד ַא רע
 ךָאנרעד ,דמלמ
 טָאה ,רעלדנעהדרעפ ַא ,רענלימלייאַא
 ןוז ןייז ןופ ןוא טַאהעג הנותח ךיילג
 :רעד ןיא .מ ןוא ,ןסיוו טלָאװעג טינ
 ,רעטָאּפ סרעטומ רעד ייּב ןרָאװעג ןגיוצ
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 7 ןופ ,םיוּבנענעט לשרעה 'ר ןייד םעד
 ךַָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 9 זיּב
 10 וצ ,שרדמיתיּב ןיא טייצ עצרוק ַא
 :עג ןייז ןיא רעפלעהַאּב ַא ןרָאװעג רָאי
 וצ ,םעדָאר ןיא ךָאנרעד ,לטעטשנריוּב
 ַא ןעװעג ,עשרַאװ ןייק קעװַא רָאי 3
 :ַאמ ַא ,לגניי:רעקעּב ַא ,רעפיילש:לגיּפש
 רָאי 16 וצ .רעּפעלקנטעּפַאט ַא ,רעיל
 עשידיי יד ןופ גנוקריו רעד רעטנוא
 ךיז רעטַאעט ןשידיי םעד ןוא ןעגנוטייצ
 ,שידי ןּבײרש ןענרעל וצ ןּבױהעגנָא
 ?טסּבלעז טימ ןּבעגעגּפָא ךיוא ךיז ךָאנרעד
 סגרעּבמָאנ ןיא טריטויּבעד .גנודליּב
 ַא טימ 1915 "טַאלּבעגַאט רעװעש רַאוװ;
 *טנפערַאּפ ןַאד טניז ,"יירדז עדַאלַאּב
 סעדנעגעל ,ןעמעָאּפ ,ןדַאלַאּב טכעל
 ,"טנייהז ,"טַאלּבעגַאט רעװַאשרַאװפ ןיא
 :דָאלע ,"טַאלּבסקלָאפ רעזדָאלא ,"טנעמָאמז
 ,"טַאלּבגָאט רענילּבולא ."טַאלּבעגַאט רעז
 ,"ןעלמיה עיינע ,"טנעגויא ּב"מז יד ןיא
 ?עמייּב עקנינירגש לַאנױושזרעדניק ןיא
 :ַאר סָאדײ טריטקַאדער 1921 .ַא"א "ךעל
 :סוא 1922 ,"טַאלּבנעכַאװ רעמָאד
 .טנַא ואוו ,עניטנעגרַא ןייק טרעדנַאװעג
 ןוא עשירַארעטיל עוויסנעטניא ַא טלקיוו
 ךיז ,טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג:רוטלוק
 ןעגנוטייצ ענעדיישרַאפ ןיא טקילײטַאּב
 :ףעד ,עקירעמַא-םורד ןופ ןלַאנרושז ןוא
 ,"עסערּפו רעסערייא-סָאגעוּב יד ןיא טּפױה
 ,1923 "טנַארגימיא רעדח טַאלּבנכָאװיײװצ
 עשידיי יד  ןּבירשַאּב ןוא טכװַאּב
 2וא ,עיליזַארּב ,עניטנעגרַא ןופ םיבושי

 :יריי ןדנירג ןיא ןפלָאהעגטימ ,יַאוװגור

 1923 טניז .וו"זַאא ,ןקעטָאילּביּב עש

 ןענַאמרעזַאלג .ש טימ טריטקַאדער

 רַאפײ לַאנרושזנכָאװ ןטרירטסוליא םעד
 סערייא:סָאנעוּב ןיא "ןיילק ןוא סיורג
 ןטערטעגסױרַא עדייּב ןענייז 1924 ףוס)

 עיצקַאדער יד ןוא טפירשטייצ רעד ןופ
 (יקסווָאגיטנַאטסנָאק ,מ וצ רעּבירַא זיא
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 ןּבעגעגסױרַא) "ךַאנַאמלַאפ ּב"מז יד ןֹוא

 :סָאנעוּב ,דנַאּברַאפ ןשידיי:שילױּפ ןופ
 ענייז ןשיװצ ,(1925 ןוא 1923 ,סערייא

 טרָא רעדנוזַאּב ַא טמענרַאפ קרעװ

 ילַארוטַאנ -- "לַאפּפָאז עיגָאלירט ןייז
 ?עשרַאװ רעד ןוע עמַארד עשיטס
 עמעָאּפ -- יַאניסָארװ ,טלעװרעטנוא רע

 רעד ןיא .זייװנטנעמגַארפ טכעלטנפערַאפ)

 ("ןיילק ןוא סיורג רַאפי ןוא "עסערּפז

 ואוו ,'ַא 4 ןיא עמַארד--"סוגרעּביא, ןוא

 ןופ םֹוהּת רעד טרעדלישעג טרעװ סע

 רעד) רעזײה:דנַאש רעטעריײא:סָאנעוּב יד
 ,(111 ,1926 ,"עקירעמַא:םורדק ןיא ּבײהנַא
 .ּפָא םעד ּבילוצ טָאה עמַארד עטצעל יד
 ןשידיי ןופ רָאטקעריד םעד ןופ גָאז
 ןריפוצפיוא סעריײא:סָאנעוּב ןיא רעטַאעט
 2רֵא רעד טימ ןסיירוצנייא טינ ידּכ ,יז
 ןופ ןזיירק יד ןוא טלעװרעטנוא רעקיט
 =עגַא ןפורעגסיורַא ,רעלדנעהנעיורפ יד

 ,עניטנעגרַא ןיא ּפמַאק ןכעלטּפַאשלעז
 ןטיירּב ַא ןענופעג ךיוא טָאר רעכלעוו
 .מ .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא גנַאלקּפָא
 עדנעגעל יד טריױיטַאמַארד ךיוא טָאה
 עסעיּפ ןייז ןיא דיומ רעמדול רעד ןגעוו
 רַאפײ לַאנרושז ןיא) "לעּביטשנרָאג סָאדז
 :רעד ןּבירשעג טָאה ,("ןיילק ןוא סיורג
 ?לױעמַא:םורד ןופ רעדיל ןוא ןעגנולייצ

 סעיזנעצער ליפ רעייז ןוא ןּבעל ןשינַאק
 :עגסױרַא םרָאפכֹוּב ןיא .ןעלקיטרַא ןוא
 ןיא, :עשרַאװ ,ןילטיג .א ג"פ ןיא ןבעג

 ןרעװ סע רעכלעוו ןיא ,עמעָאּפ---"ןעליוּפ-

 !ןעגנויצַאּב עשיליוּפ:שידיי יד ןטכױלַאּב

 2 "לָאמַא ,לָאמַאז ;(148 ן"ז ,1919)

 ,1922) סעדנעגעל ןוא ןדַאלַאּב גנולמַאז ַא

 ןזרעפ ןיא ןגָאלַאיד --"לַאפּפָאז ;(160 ז"ז

 --"הפוה עטיוט ידי ;(186 ז"ז ,1922)

 ײר ַא ךיוא ;(16 ן"ז ,1922) ץדַאלַאּב

 ַא ןופ םולח ַא? :יװ ,רעדניק רַאפ ןכַאז

 :עקיעּבַאשז רעד; ,עמעָאּפ -- "עלעדיימ

 434 דמלמ -- ךאלמ

 :ליוו רעדײ ,'ַא 2 ןיא עלהשעמ ַא--"גינ

 ךעלעדילז ,גנולעטשרָאפ ַא--"ץנירּפ רעד
 --םירג רעדירּב ןופ ַא"צ ,"ךעלהשעמ ןוא
 ןיא -- "רעדירב יירד טימ השעמ ַא;
 .ַא"א (40 ז"ו ,1922) ןעמַאג

 יעטיל רעקירעינעצ ס--מ וצ ,511000162!מ
 ,1926 ,"עקירעמַא:םורד , ןיא ,טייקיטעט רעשיראר

 ,45--:4 דז 1

 ) --1886) גילעז רמלמ
 :ַאּב ,החפשמ רעשיטַאּבעלַאּב ַא ןיא ,ּבעג
 גניצרעד עזעיגילער גנערטש ַא ןעמוק

 ?עגלַא טנרעלעג ךיוא קיטיײצכיילג ןוא
 =לגניי .שיערּבעה ןוא ןדנַאטשנגעג עניימ
 ?עּפש ,ןויצ:בבוח רעסייה ַא ןעוועג זייוו
 -ַאווצ קיטעט ןעװעג קסּבעטיװ ןיא רעט
 :ַאּב:צ"ּפ רעד ןיא ןענישַאכ ,א טימ ןעמ
 ,ןטסימייס יד וצ רעּבירַא ךָאנרעד ,גנוגעוו

 ,ידגוּב , םוצ טרעהעג ךיוא טייצ עסיוועג ַא
 טימ ןּבעגעגּפָא ךיז רעֹּבָא רקיע רעד

 ןוא טרָאװ עשידיי סָאד ןטיײרּפשרַאפ
 רעד .ךוּב עשידיי סָאד ןריזירַאלוּפָאּפ
 ,רָאטַאזינַאגרָא ןוא רעקיטקַארּפ ַא טּפױה
 :לוק רעשידיי רַאפ ךעלזיירק טעדנירגעג
 ,ןענײארַאפ ,פָארּפ יד ןיא טעּברַא:רוט
 :יךיי ףעד ןשיווצ דנַאלסיוא ןיא רעטעּפש
 וצ ןרָאפעגמורַא ,טּפַאשנטנעדוטס רעש
 טָאטש ןופ דנַאלסור רעּביא קעווצ םעד
 ג"פ ןופ גנודנירג רעד ךָאנ ,טָאטש וצ
 םעד ןופ ןסערעטניא יד ןיא --ןיקצעלק .ּב

 =עדיישרַאפ רעביא עזייר ַא טכַאמעג ג"פ
 טעמּכ ןפַאש וצ ןפלָאהעגטימ ,רעדנעל ענ

 רעשידוי רעדײ ןופ שזַאריט ןצנַאג םער
 טריזינַאגרָא ,(ןטנענָאגַא 6000) "טלעוו
 =עמיוּב עקנינירג, לַאנרושז:רעדניק סעד
 =סור ןיא שידיי ןופ טָאּברַאפ ןכָאנ ,"ךַאל
 ךיוא ואו ,עקירעמַא ןייק קעװַא דנַאל

 -ַאגרָא:רוטלוק עשידיי ַא ןפַאש טוװּורּפעג
 םהרבא ,יקסווָאלטישז .ח ר"ד טימ עיצַאזינ
 ,לבּבורז ,ןיגלָא ,קַאװטיל .א ,ןעזייר
 :ער ,מ ןוא ץֹּכ השמ ,ןַאמרעקוצ ךורּב



5 

 ,עּפורג:ויטַאיציניא רעד ןיא יקסלַאג
 .ָאװער יד ןכָארּבעגסױא טָאה ָאד רעּבָא

 קעװַא זיא .מ ןוא ,דנטלסור ןיא עיצול
 רענייא ןעוועג זיא רע ואװ ,וועיק ןייק

 עגיל=רוטלוק רעד ןופ רעדנירג יד ןופ
 ןוא ק"צ ןופ דילגטימ ,עניַארקוא רַאפ
 ךיוא טייצ עטשרע יד ןוא ָארויּב?ריפסיוא
 רעקיזָאד רעד ןופ רַאטערקעס:לַארענעג
 סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא = רוטלוק רעקיטכעמ
 םוירעטסינימסגנודליּב ןימ ַא ןעװעג זיא

 ּפָא 105 טַאהעג ,רוטלוק רעשידיי רַאּפ
 :יישרַאפ ,ןטלַאטשנַא 300 זיּב ,ןעגנולייט
 ףױא סעיצוטיטסניא עלַארטנעצ ענעד

 ןטײקיטעט-רוטלוק רעד ןופ ןטיּבעג עלַא
 טעדנירגעג ליזימ ןמחנ טימ ןעמַאזוצ
 :ַאל?רעכיּב ןוא ג"פ םעד טריפעגנָא ןוא
 :ײצכיילג ,וועיק ןיא ל"ק רעד ןופ רעג
  ."ג"פ רעוועיקע ןיא טעּברַאעג ךיוא קיט

 ?רעכיּב ןוא ג'פ םעד טעדנירגעג 1
 :נָא ,עשרַאװ ןיא "עגיל-רוטלוק* רעגַאל
 ןיקצעלק .ּב ג"פ ןיא רעּבירַא 1925 ּבייה
 :טנפערַאפ ךיוא טָאה .מ -- ,עשרַאװ ןיא

 ןוא ןכַאז עשיטסירטעלעּב עקינייא טכעל

 "טפַאשנעסיװ ןוא ןעּבעלא ןיא ןעלקיטרַא

 ?עלּב עשירַארעטילא ,ןיווטיל .א ןופ ר"א

 .א"א "רעט

 ) -- 1882) .מ רמלמ
 ןוז סלַא ,עיּבַארַאסעּב ,ינעגנוא ןיא .ּבעג
 ןט13 ןויּב .רעילָאטס ןעמערָא ןַא ןופ
 ?ונעג ךיז ןַאד ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי
 :נַאװעגסױא 1905 .,ײרעלַאטס וצ ןעמ
 ךיז ,עקירעמַא ןייק יורפ ןייז טימ טרעד
 ?ַאליפ ןיא ךַאפ ןיז טימ טקיטפעשַאּב

 וצ ןּבױהעגנָא טייצ רענעי וצ ,עיפלעד
 =ךַאפ יד ןיא ןעגנולייצרעד ןכעלטנפערַאּפ
 :רֹושז ןוא ןלגנוטייצ עשידיי עטסנדייש
 ,"רעפּפמעק רעשידיא רעדח יװ ,ןלַאנ
 ײטפנוקוצ+ ,"טײהרַאװש ,"סטרעוװרָאפװ
 רעד ןופ ןרעוװ ּוצ רוטּפ קידנכוז .,ַאיא

 230 / . ףמלמ

 ,ַאטוי טַאטש ןיא קעװַא 1912 ,ײרעלָאטס
 ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג ואוו

 .רַאעג ,ןָאירַאלק עינָאלָאק רעשידיי רעד
 יד זַא ןוא ,רָאי 4 םורַא רעמרַאפ סלַא טעּב

 ,ןייגרעטנוא םייּב ןטלַאהעג טָאה עינָאלָאק -
 טגָאלּפעגּפַא ךיז ,םרַאפ ַא ןעגנודעג ןיײלַא
 סלַא ןײרַא 1917 ןוא רָאי ןּבלַאהטרעדנָא
 =יפ םעד ןופ רעטעּבראטימ רעקידנעטש
 ,"טלעוו עשידיא ידח טַאלּבגָאט רעיפלעדַאל
 טעּברַא רעשיטסילַאנרושז ןייר ץוחַא ואוו
 ?עפ ,סעיזנעצער:רעטַאעט ךיוא טּביײרש
 ?ײטּפָא 5 רעדניק יד טריפ ןוא ןענָאטעיל
 סעניד תשמ ,סלקייװ השמ פ"א ךיוא ,גנול
 ךיא טייצ עסיוועג ַא ,רעכיומ .מ ןוא
 :יצ רעד ןופ רָאטקַאדערספליהעג ןעוועג
 עשירַארעטיל ַא טריטקַאדער טָאה .גנוט
 :לעדַאליפ) "גייווצ רדעדײ טפירשטַאנָאמ

 ?רעד סלַא ,(מונ 3 סױרַא ;1919 ,עיפ

 ןּבעל סָאד טּפיוהרעד טרעדליש רעלייצ
 םרָאפכוּב ןיא .סרעמרַאפ עשידיי יד ןופ
 ט"א גנולייצרעד יד 1924 ןּבעגעגסױרַא
 ,"סנגייאז ג"פ ,עיפלעדַאליפ) "קילג עגר ַאח
 :לייצרעד םיטניא ןוא טושּפ ַא--(103 זיז
 *יל רעכעלקילגמוא ןַא ןופ עטכישעג עט

 ,בושי:רעמרַאפ ןשידיי ןופ ןָאפ ןפיוא עּב
 ,/1 ,1924 ,"רעדעפ רעד, ןיא ,דרַאּכָארג .ּב

 --1885 15/אז) השמ-לאומש דמלמ
 ,יקשיװָאקליװ ןיא .ּבעג (

 ?לַאווּוס ןיא טנרעלעג .טנגעג רעקלַאוװּוס
 ןּבױהעגנָא ךיז רעטעּפש ,הבישי רעק
 ןוא גנודליּב רענײמעגלַא טימ ןּבעגוצּפָא
 :ָאליפ ר"ד סלַא םוידוטש ןייז טקידנעעג

 :עגנָא טייקיטעט עשירַארעטיל .עיפָאס

 ?רַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיז ,1901 ןּבױה/

 =נוטייצ עשילגנע ןוא עשטייד ענעדייש
 11401:116ז 219, 1166 רש1606ז ;יוװ ,ןעג

 1 48681211, !הגזוטטזפסז 718 466 12601-

 5006 אטמ05סװגט, 2:0מ1ט 1 2211090מ016/

 ד חס 3ׂש0110, 110069, 11240006916/ (042/-

 4 גמ, 20760100 031'1/ אסש '/ 4 1161214, }
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 !טטסמ1תפ 11661/ 803100 1124תפסז/מז/ 6

 =בעה ענייז .ַא"א סזא! 82

 ןיא טכעלטנפערַאפ ןטעּברַא עשיער

 סלַא .א"א "ךיתעהק ,"םלועהא ,"חלשהח

 ;ןצפיוא ןּבױהעגנָא טסיצילּבוּפ רעשידיי
 :עמַא ןייק ןעמוק ןייז ךָאנ טשרע ןטערט
 טריטקַאדער .,המחלמ רעד תעשּב עקיר

 :ַאקיש םעד רָאי עכעלטע ןופ ךשמ ןיא
 ןּבירשעג ַא"צ ואוו ,"רעירוק ןעשידיאז רעג
 .ןעגרָאמ טוג+ ט"א ןעלקיטרַאטיײל יד
 :טימ:טּפױה יד ןופ רענייא ןעוועג 5
 ?רַאװ רעיינצ סרעללימ ,ל ןופ רעטעּברַא

 אזנסנ1סגמ טריטקַאדער ךיוא טָאה .,"ט ייה
 ,0934+ 380 3065 ,ןסש.854 6

 ןעוועג ןוא 512215261ט302 טסמ 185

 ןוא "רבעיחא חולח ןופ רָאטקַאדערטימ

 :ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב ןיא ."ןרוּתהק
 טזפקזטמ2, 18601166 140 06(ׂ(( 

 =טוטש ,עקנע ג"פ) 1 עח, 46

 שיסור ןיא ךיוא סיױורַא ;1909 טרַאג

 ?רעטניא ןופ טרימערּפ ;שינָאּפַאי ןוא

 ;(ןרעּב ןיא .ָארויב:םולש ןלַאנָאיצַאנ
 126 51421 זזמ 30 4006/ 66 6

 ןיא ךיױא סיֹורַא ;1911 ,ג"פ .זרעד)

 ;(שינָאּפַאי ןוא שיסור
 ;1913 ,ןילרעּב ,סַאל ג"פ) (06514/6סח

 ;(ליװגנַאז לארשי ןופ המדקה ַא טימ
93 1401:60060 065 09308010:16 

 עשיסור ;1914 ,ןילרעּב ,עקשטעווס ג"פ)
 :בעה ;1914 עװקסָאמ---שידק ןופ .זרעּביא

 ;(1925 םילשורי -- עּבַאגסױא עשיער

 יג ,"רבעיהא/ ג"פ) "תודהיה תוהמח

 ןטנעָאנַא רעדיו טמענ סנטצעל ,(5

 ןופ ןוא "רעירוק ןעשידיאפ ןיא לײטנָא
 ןעשידיא םעד/ ןיא ךיוא טײצ וצ טייצ
 רעד ןיא קיטעט זיא ,"גָאטז ןוא "קלָאפ
 .ַאֹּב רעשיטסיערּבעה ןוא רעשיטסינויצ
 ,גנוגעוו

 םחנמ --- דמלמ

.500206040 8 

235 

 2טטיל ) -- 1888 םחנמ

 דלָאג םחנמ ןופ ןעמָאנ רעשירַאר
 גרעּבדלָאג םהרבא ןופ רעדורּב ַא ,גר עּב
 :עגפיוא ,אטילד-קסירב ןיא .ּבעג .(עז)
 .גוא ןרָאװעג ןגיוצ
 החגשה רעד רעט
 ,רעטָאפ ןייז ןֹופ
 על ןשיערּבעה ַא
 רעכלעו ,רער
 םיא טימ טָאה
 ,ךנּת טנרעלעג
 ?טע ןוא קודקיד
 ןיא ;ארמג סָאװ
 רעטעּפש .ןעגנַאגעג טינ טעמּכ רדח
 "לוש עשיטָאטש. עשיסור יד טכוזַאּב
 :קע ןַא ןעװעג טייצ עסיוועג ַא ןוא
 ,עשרַאװ ןיק ןעמוקעג 1905 .ןרעטס

 רעד ןיא טריטויּבעד טָאה רע ואװ
 םעד" ןיא רעדיל ייר ַא טימ רוטַארעטיל
 רעדיל ןעלקיצ ענײז טימ ,1906 "געוו
 פינק ּב"מז יד ןיא עזָארּפ ןיא רעדיל ןוא

 ,("ןעזיוו עצרַאװש ךוּב ןופפ "טייצ
 תוליפּתו) "ןעטפירשטאנָאמ עשירַארעטיל;
 עשידוי ידי ּב"מז ,("ןעכַאװש ַא ןופ
 ה"מז ,ינודקומ ,א ר"ד ןופ ר"א "דנעגוי
 :צולירּפ חנ ןופ ר"א "ןעקנופ ענעדלָאגײ
 =ןערּבוצנײרַא טכוועג רע טָאה ַאיא יק
 :ָאמ ןוא ןעמרָאפ עשיטסינרעדָאמ ןעג
 עג ןוא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןוויט
 טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףיֹוא ןגיוצ
 ,ןוײרק עשיַארעטיל עשידי יד ןיא
 ,רעטכיד עגנוי ןײרק םעד ןיא טרעּב
 ,ץרּפ .ל .י םויַא טריּפורג ךיז טָאה סָאװ
 טָאה רע "שידוי ּב"מו סעמעװ ןיא
 ַא ןופ ּבײהנָא םעד טכעלטנפערַאפ ךיוא
 רעטעּפש ,"המלשח עמעָאּפ רערעסערג
 :ַאנרושז טימ ןּבעגעגּפָא ךיז רע טָאװ
 :רַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג ,קיטסיל
 :ָאו ןעשידיאח ןוא "טנייהײ ןופ רעטעּב
 :עפ ןוא ןעלקיטרַא ןּבירשעג ,"טַאלּבנעכ |
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 רעטַאעט ןגעװ טּפיוהרעד - ,ןענָאטעיל
 *עג רע טָאה טייצ עסיוועג ַא .ם--מ פ"א
 =עג םיא טָאה סָאװ ,רעטילימ ןיא טניד
 ןופ רעדליּב ענייז רַאפ לַאירעטַאמ ןּבעג

 "טגייהןיא טכעלטנפערַאפ) ןּבעלנטַאדלָאס
 ?טָאקיַאּב רעד תעשּב ,("דניירפז ןיא ןוא
 =עגנַא רע טָאה ןלױּפ ןיא גנוגעוװַאּב
 :טיג .א ג"פ) "ןעלױוּפװ עמעָאּפ יד ןּבירש
 א ַא ךיוא ןַאהרַאפ ;21 ז"ז ,1914 ,ןיל
 טגנערּב רע ואוו ,(שילױּפ ןיא גנוצעזרעּב
 :יּבֹרֲאפ ןופ ליפעג סָאד קורדסיוא םוצ
 םעד ןגעק טסעטָארּפ ןוא טייקטרעט
 ןיז טימ דנַאל ןשיטסיטָאקיַאּב-שיצירּפ
 ךיוא טײצ רענעי וצ .ןדיי וצ גנויצַאּב
 -לעװ ,"ַאקנַאהז עטערעּפָא ןַא טסַאפרַאפ
 :רַאװ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא עכ
 :טלעװ רעד ןופ ךָארּבסױא םייּב ש
 ןיא ןוא ץייוש ןייק קעװַא המחלמ
 זירַאּפ רעּביא ,םורַא םישדח עכעלטע

 ?טימ טָאה רע ואוו ,י"נ ןייק--ןָאדנָאל ןוא
 "טנייהע ,"רערהיפ? ,"גָאטז ןיא טעּברַאעג
 :געט רעד ,ןייטשנרעּב ןַאמרעה ןופ ר"א
 =יל ץוחַא ,".ש .ַא ,פװ ,"טייצז רעכעל
 ומ פ"א ךיוא ,ןעגנולייצרעד ןוא רעד
 רעּביא ליפ רעייז ןּבירשעג ,ָאשײרָאּב
 =סיצילּבוּפ ךיוא ,םירג .מ פ"א רעט:עט
 :בלַאה ןיא בור סָאד ,ןעלקיטרַא עשיט
 ךיוא ךיז .וו"זַאא םרָאפ רעשיטסירטעלעּב
 ןטפירשטייצ ענעדיישרַאפ ןיא טקילײטַאּב
 :ַארעטילװ לַאנרושז:שדוח ןיא ,ּב"מז ןוא
 :עטיל טכעלטנפערַאפ "ןעּבעל ןוא רוט
 טימ ןעמַאוצ ,ןעגנולדנַאהּפָא עשירַאר ;

 ב"מז סָאד טריטקַאדער ןרעּפלַאה ,ל ,מ
 :נעָאנ ַא ןעוועג ,1916 ,"ײװדָארּב טסיאץ
 ךיא רעטעּפש ןוא רעטעּברַאטימ רעט
 ןיא לײטײרעטַאעט םעד ןופ רָאטקַאדער
 .ש עז) "טילַאעט/ לַאנרושז:שדוח םעד
 :עמַא רעּביא טרעדנַאװעג 1917 ,(רעגינ
 ןיא טייצ עס וועג ַא טּבעלעג ןוא עקיר
 מַאַאֹּב סלַא טעּברַאעג עטעּפש ,ָאגַאקיש

 440 : םחנמ

 ?רַאטימ ַא סנטצעל ,"טניָאשודי ןיא רעט
 ףיוא ןעמוקעג 1926 ,"גָאטװ ןופ רעטעּב
 ,דנַאּברַאפנטַאר ןוא ןליוּפ ןייק ךוזַאּב ַא
 :עָאּפ ןוא רעדיל ענייז ןופ לַאװסיױא ןַא
 ט"א םױרַא םרָאפכוּב ןיא זיא ןעמ
 רעשירַארעטיל) "טייק רעד ןיא גניר ַאײ
 :עכייצ טימ ,127 ז"ז ,1916 ,י"נ ,"ג"פ
 :טנַא ,(ןיטשנעטכיל קחצי ןופ ןעגנונ
 םעד ,"רעדיל עטושּפז עירעס ַא טלַאה
 ,"ףמלשי עמעָאּפ יד ,"תולפּת; לקיצ
 יד ַא"צ) "רעדליּב עשימייהז לקיצ םעד
 רעדח עמעָאּפ יד ןוא ("ןעליוּפז עמעָאּפ
 ןפַאש ןייז ןיא גנודנעוו עיינ ַא ,"שרַאמ
 עמעָאּפ עשיּפע:שיריל ןייז ןעוועג זיא

 זײז ,1920 ,"נ ,'שידיא; ג"פ) "דמַאזח
 טײטשַאּב סָאװ ,עדַאיתולג ןימ ַא--(8
 ,ןכַאז ערענעלק ןוא ערעסערג 45 ןופ
 סא םוצ טגנערּב רעטכיד רעד ואוו
 :ָאמ םעד ןופ ןעגנוּבעלרעּביא יד קורד
 יד טצייר ןוא טקעלּפטנַא ,ןדיי םענרעד
 רעשיגַארט רעשידי רעד ןופ ןדנואוו
 :עג טָאה םשור ןסיורג ַא ,טייקכעלקריוו
 ַא | רעמיר לװַאזק עמעָאּפ ןייז טכַאמ
 ג"פ) "ןעלטיּפַאק ןצכעז ןיא קינָארכ
 ,(224 ז"ז ,1923 ,עשרַאװ ,"עגיל=רוטלוקח
 ךָאנ ,ןעגנולעג זיא רעטכיד םעד ואוו
 :ָאּפ רעד ןיא יװ סָאמ רעועסערג ַא ןיא
 =יטנַאס ןייז ןשרעהַאּב וצ ,"דמַאזװ עמע

 וצ ןוא קיטסיצילּבוּפ ןוא טעטילַאטנעמ
 ָאד ,ןָאט םענעסַאלעג ןקיור ַא ןיא ןּבעג
 ןרָאלק ַא ןיא ,ןשיּפע ןַא ָאד ןשיריל ַא
 ןופ גנורעדליש ַא ליטס ןטרעטיילעג ןוא
 =עגּפָא ןרעװ ייז יװ ,ןרָאיײהמחלמ יד
 םעד ךרוד טּבעלעגרעּביא ןוא טלגיּפש
 :יר לװַאז ,קינָארכ רעד ןופ דלעהטּפיוה
 עטסלעניגירֲא יד ןופ רענייא --- רעמ
 רעשידי רעגנוי רעד ןיא ןטלַאטשעג
 ןיא טסײג=רעטכיד םענייפ א ,רוטַארעטיל
 ןטסָארּפ ַא ןופ ףוג ןקידמשוגמ םעד
 ךױא זיא קרעװ סָאד ;שטנעמסקלָאפ



 םערעמ -- םחנמ 411

 :בענ עטלָאמעג שיטסַאלּפ טימ ךייר
 רעד ןופ --- רעדליּב ןוא סענעצס ,ןרוגיפ
 ןופ ,שֹוריִג ןשידיי ןופ ,עיצַאזיליּבָאמ
 עטצעל ענייז ןופ .וו"זאא ןגרוח?המחלמ

 :ייצרעד-עמעָאּפ ַא טכעלטנפערַאפ קרעוו

 ןטנעמנַארפ ןיא ?װָאקול רָאטקָאדח גנול
 "לוגליג רעדז עמעָאּפ רעסיורג ןייז ןופ
 ַא -- (89--88 ,"רעטעלּב עשירארעטיל;)

 ןיז ןופ טנַאירַאװ רעטפיטרַאפ רעיינ
 ךיז טרעק .מ ואװ ,ףליּפי עמעָאּפ
 :שידיי יד ןופ םעלבָארּפ רעד וצ םוא
 ,ןעגנויצַאּב עשיליופ

 ןוא טסנוק, סנעזײר ,א ןיא

 רעד ןיא ,"הארתה ַאק ,רעגליװ .א

 ;308 -- 2306 ז"ז ,1{ ,,1914 ,"טלעװ רעשידוי,

 ,רעבמיא .י .ש 1914 ,"טפנוקוצ, ןיא ,ןיגלָא

 ב"מז ןיא ,קיװיײל .ה 11 ,1919 ,"דנאלייינ, ןיא

 ןיא ,רעגינ .ש ;11--3 ו"ז ,ש11 ,"ןעטפירש;

 סָאװ ,שנעמ רעד, ,ןרָאהנײא .א ;} 1922 ,,"גָאט,

 ןופ "טנייה, ןיא ,"לרוג ןייז וִא ךיז טרעמאלק

 ,"טלעװ-רעכיב , ןיא ,ליזײמ .ג 122 21/צ|

 עשירַארעטיל; ןיא ,10 1362-261 ז"ז ,23

 ןו0 ,",מ טימ העש ַא, ,תיב"דוי ; 118 רעטעלּב

 לסיב א -- טײצ רענעי ןופ, ,םיוּבטסַאמ לאוי

 .וס ,"ןעגנורעגירע

 --1879 22/ש) רימידַאלװ םעדעמ
 ואװ ,עװַאּביל ןיא .ּבעג (1923 13/|
 טניואװעג ןּבָאה עכלעוו ,ןרעטלע ענייז

 *וז ףיוא טכַארּגרַאפ ןּנָאה ,קסנימ ןיא
 * ןייז ,גנוניואוורעמ

 ?עגֹנָא ןַא ,רעטָאפ
 :רעטילימ רענעעז

 טָאה ,רַאטקָאד
 טדמשעגּפָא םיא

 ןײז ךָאנ ךײלג
 רע ןוא ,טרוּבעג
 :עג ןגיוצרעד זיא

 רעד ןיא ןרָאװ

 ?גרעטלע םעד ןופ הביבנ רעטריציפיסור
 עכײר יד טרעקרַאכ ןּבָאה'ס ואוו ,זיוה

 :יכור ,קסנימ ןופ ץנעגילעטניא עשידיי
 קידנקוק טינ .עטּמַאַאּב ןוא ןריציפָא עש

 ,תובשחמ:לעּב

 1 ,"ןעּבעל
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 ךָאנ ןעניז ןרעטלע יד סָאװ ,ףיורעד
 לעיציפָא ןעוועג ןרָאירעדניק ענייז תעשּב
 טדמשעג ךיז טָאה רעטָאּפ רעד) ןדיי
 עכעלטע טשרע םזיטנַאטסעטָארּפ ףיוא
 ,יורפ ןייז ןכײלגסָאד ,טיוט ןרַאפ םישדח
 ןוא רעדירב ענייז ךיוא ;רעטומ ס--מ
 =גיא ןוא טפיוטעג ךיז ןּבָאה רעטסעווש
 טָאה ,(םוטנדיי ןופ טרעטייוורעד ךיז ןצנַאג
 עשיװַאלסָאװַארּפ:ךעלטסירק ַא ןעמוקַאב .מ
 ןוא גָאטנז עלַא ןעגנַאגעג ,גנויצרעד
 =גטסירק סָאד ןוא ,רעטסיולק ןיא געט:אגח
 םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה םוט
 .לגניי ןטמיטשעג זעיגילער םעד ףיוא
 =םיג רעקסנימ רעד ןיא ,רעטעּפש רעּבָא
 ?םירבח ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ,עיזַאנ
 וצ ןּבױהעגנָא ךיז םיא ןיא טָאה ,ןדיי
 ןיז ךױא ;ליפעג .עשידי סָאד ןקעװ
 לּביּב רעד רַאפ גנורעטסייגַאּב עסיורג
 רע ןוא םוטנדיי םוצ ןגיוצעג םיא טָאה
 לסיּבַא טנרעלעגסיוא וליפַא ךיז טָאה
 =נע ןכָאנ .ךעלגניי עשינכש ייּב יובע
 רעוועיק ןיא ןעמוקעגנָא עיזַאנמיג ןקיד
 יַאֹפ ןשיניצידעמ ןפיוא טעטיסרעווינוא
 ןפיוא רעּבירַא םורַא רָאי ַא ןיא ,טעטלוק
 ןטשרע םוצ טנעקַאּב ךיז ןַאד ,ןשידירוי
 ,ערעל רעשיטסילַאיצַאס רעד טימ לָאמ

 עשיטילַאּפ יד ןרידוטש וצ ןּבױהעגנָא
 םעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,עימָאנַאקע
 =יסור יד ןופ קיירטש ןשיטילַאּפ ןטשרע

 ?רַאפ ,1899 רַאורּבעפ ,ןטנעדוטס עש
 =ינוא ןופ ןרָאװעג ןסָאלשעגסיוא סָאװ
 ןיא ןסעזעג ןכָאװ רָאּפַא ,טעטיסרעוו
 =עג טקישעגסױרַא ןוא עמרוט רעוועיק
 גנוקריוו רעד רעטנוא ,קסנימ ןייק ןרָאװ
 ןוא םימואּת קחצי טסידנוג םעד ןופ
 טַאב?רעטעּברַא רעשידי רעד ןופ טרפּב
 ,םוטנדיי םוצ טרעטנעענרעד ךיז גנוגעוו
 ןוא הביבס רעשידנוּב רעד ןיא ןײרַא
 ?עגנײרַא לעמרָאפ ךיוא 1900 גנילירפ
 עיצַאזינַאגרָא רעקסנימ רעד ןיא ןטערט |
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 :עג יקציניוו ןוא קרַאמ ּפ"א ,"דנוּבח ןופ
 עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסלַאיצָאס ַא טריפ
 ?עּברַא עשידי ןוא עכעלטסירק ןשיווצ
 עגנײרַא םורֵצ םישדח רַאּפ ַא ןיא ,רעט
 ןוא .טעטימָאק ןקיטרָא ןיא ןרָאװעג ןעמונ
 ןקורוצסױרַא ךיז רעמ ץלַא ןּבױהעגנָא
 רענעי וצ ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעוט סלַא
 ןופ ּבײהנָא רעד ךיוא טרעהעג טײצ
 :ָעגנָא :טײקיטעט רעשירַארעטיל ןייז
 ןט1 םעד וצ עיצַאמַאלקָארּכ ַא ןּבירש
 ?עּברַא עכעלטסירק יד רַאפ (1900) יַאמ

 םעדח רַאפ ןעלקיטרַא ןּבירשעג ןַאד ,רעט
 ?רעּב םעד/ ןופ ןַאגרָא םעד -- "רעקעוו
 =ײברַא רעקסנימ םעדש ,"דנוּב = רעטש
 :עייל ןענרעל וצ ןּבױהעגנָא ךיז ,"רעט
 טרעטנעענרעד ךיז רעמ ץלַא ,שידיי ןענ

 =כרוד ךיז ןוא הביבס רעשידיי רעד וצ
 נָא ןוא ליפעג ןשידיי ַא טימ ןעגנורדעג
 ןיא ,קסנימ ןיא טריטסערַא ,1901 ּבייה
 ?רַאדנַאשז רעד ןופ ןגיוּבעגַארּפ םעד
 ,די סלַא ןּבירשרַאפ ןיוש ךיז עירעמ
 רעװקסָאמ ןיא םישדח 5--4 ןציזּפָא ןכָאנ
 =קנַארק ּבילוצ ןרָאװעג טײרּכַאּב עמרוט
 רָאי 5 ףיוא ןעוועג טּפשמרַאפ ,טייה
 ןפָאלטנַא ,ריּביס:ח יזמ ןייק גנוקישרַאּפ
 ,ןרעּב ןיא טצעזַאּב ךיז ,דנַאלסיױא ןייק
 =ַאפ ןשיפָאסָאליפ ןןפיוא ןּבירשרַאפ ךיז
 :עג ןגױצעגנײרַא דלַאּב רעּבָא ,טעטלוק
 סלַא טעּברַא רעשיטילַאּפ ןיא ןרָאװ
 רעשידנוּב רֶעקיטרָא רעד ןופ דילגטימ
 םעד ןופ רַאטערקעס ךָאנרעד ןוא עּפורג
 ךיז ,סעּפרג עשידנעלסיוא יד ןופ ּב"צ
 רענדער סלַא ןעװעג םש-הנוק ןכיגניא
 ךיוא ןטערטעגפיוא ,ן;גנולמַאזרַאפ ףיוא
 ןרָאפעגמורַא ,ןװָאנַאכעלּפ טימ ןעמַאזוצ
 :ָאק עשידנוּב יד רעּביא ןטַארעּפער טימ
 ?שטייד:ברעמ ןוא ץייווש ןיא סעינַאל
 ןופ דילגטימ סלַא טמיטשַאּב 1903 ,דנַאל
 ךיז ,"דנוּבז ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא
 ןופ טרָאציז םעד ,עווענעשז ןיא טצעזַאּב
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 םעד --םֿפסזםטאפ םָצמגפ ןיא ,טעטימָאק |
 :עגנָא--"דנוּבז ןופ ןַאגרָא ןשיטערָאעט
 ןגעװ ןעלקיטרַא עסיורג  ייווצ ןּבירל
 רענערָאװעג לעֹוטקַא רעיײז ןַאד רעד
 םרָאפ:רושָארּב ןיא) עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ
 ידע ט"א שידיי ןוא שיסור ףיוא סױרַא
 עלַאנָאיצַאנ יד ןוא עיטַארקָאמעדלַאיצָאס
 ,רושָארּב עקיזָאד יד ןוא ,1906 ,"עגַארפ
 יעג 'טרילומרָאפ זיא סע רעכלעוו ןיא
 ,"םזילַארטיײנח רעשידנוּב ג"ַא רעד ןרָאװ
 רעד יװ ןרָאװעג טכַארטַאּב ןַאד ןיא
 :ָאיצַאנ רעד ןיא "דנוּבח ןופ ןימאמיינא
 :סיוא ןופ טַאגעלעד סלַא ,(עגַארפ רעלַאנ
 :ַאוצ טקילײטַאּב ךיז טעטימָאק ןשידנעל
 ,רעּביל ,ןידוי ,יאנטרָאּפ חנ טימ ןעמ
 :וצ ןט2 ןיא רעמערק .ַא ןוא רימידַאלװ
 ןיא .ּפ .ַא ,ד .ס .ר רעד ןופ רָאפנעמַאז
 ףיוא ,1903 טסוגוַא-ילוי ,ןָאדנָאל:לעסירּב
 עגַארפ יד ןענַאטשעג ןיא סע ןכלעװ
 ןוא "דנוּבק ןשיווצ ,ןעגנויצַאּב יד ןגעוו
 טָאה סָאװ ןוא ײטרַאּפ רעשידנעלסור רעד
 :סױרַא "סדנוּבז ןטימ טקידנערַאפ ךיז
 :קירוצ ןפיוא ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןטערט
 טניואוועגייּב רע טָאה ןרעּב ןייק סגעוו
 :ַאּב ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט6 םעד
 :ָארּבַא םיא ןגעװ ןּבירשעגנָא ןוא לעז
 ןשידנעלסיוא ןופ ןּבעגעגסױרַא) . רוש
 ןגעװ לקיטרַא ןַא ךיוא יו ,(טעטימָאק
 ,"עמיטש=רעטײֿברַאװ רעד רַאפ םזינויצ
 טלעטשעגפיונוצ ןרעּביל טימ ןעמַאזוצ
 ?געמַאזוצ ןט5 םעד ןגעװ טכירַאּב םעד
 ,1903 ינוי ,ךיריצ ןיא "דנוּבח ןופ רָאפ
 :עלעד סלַא טקילײטַאּב ךיז 1904 רעמוז
 ?ָאיצַאנרעטניא םעד ןיא "דנוּבח ןופ טַאג
 מא ןיִא סערגנָאק ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנ
 ןופ רָאפנעמַאוצ ןט6 ןפיוא ,םַאדרעטס
 ףיוא ,1905 רעּבָאטקָא ,ךיריצ ןיא "דנוּבח
 =רָאפ ןעװעג בור סָאד זיא רע ןכלעוו
 ןגעװ טַארעפער םעד ןטלַאהעג ,רעציז
 :ָאטװַא ןוא עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד
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 .טײרטש:טּפױה יד ןופ םענייא ןַאד--עימָאנ
 1905 רעּבמעװָאנ ."דנוּב+ ןיא ןטקנוּפ

 בור סָאד ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ
 רָאטקַאדערטימ סלַא ענליוו ןיא טּבעלעג
 =יה .מ ,יקסװַאלסַאז ,ד טימ ןעמַאזֹוצ)

 םעד ןופ (וָאירַאטָאלַאז .א ןוא ןַאמקיל
 ,12006 (:0080 ןַאגֹרַא ןשידנוּב םעיינ

 רעמוז ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ

 ?ערָאעט רעטסנרע רעמ רעד רַאפ 6

 :ײטרַאּפ יד ןופ גנולדנַאדַאּב רעשיט

 גַאנָאיצַאנ רעד ןופ טרפּב ,ןעמעלּבָארּפ
 רעד טימ גנַאהנעמַאװצ ןיא עגַארפ רעל

 ,,פ .א ,ד .ס .ר רעד טימ גנוקינייארַאפ

 םעד ןַאז ןטלָאּפשעצ טָאה עכלעו
 =ףושז םעד ןיא .ןרעגַאל 2 ףיוא "דנוּב?

 עירעס עסיורג ַא טכעלטנפערַאפ לַאנ

 םעד טקידיײטרַאפ ואו ,ןעלקיטרַא
 ?ױזַא יד ,רעגָאזָאי יד ןופ טקנוּפדנַאטש

 טלייוועגסיוא ןַאד ,"עכייווש ענעפורעג

 :ירפ ןיוש ןכלעוו ןיא ,ק"צ ןיא ןרָאװעג
 ?סגנוטַארַאּב טימ טקילײטַאּב ךיז רע
 :ַאוצ ןט6 ןיא טקילײטַאב ךיז ,טכער

 ןוא ,1906 לירּפַא ,ןרעּב ןיא רָאּפועמ
 ךָאנרעד ,1906 טסוגװַא - ,גרעבמעל ,ןט7

 .=ֹיׁשָז ,וועיק ןיא ןטַאר;פער טימ ןרָאפעג

 סלַא טקילײטַאּב ךיז ,סעדָא ,רימָאט
 ?ןעמַאװצ םעד ןיא ק"צ ןופ רעיײטשרָאפ
 ײטרַאּפ:סטעּבוא רעשיסור רעד ןופ רַאפ
 ;ףֹוק ַא ,ערטַאמיא ןיא ("סעקיװָאדורטײ)
 :ער ואוו ,ענװָאק ןיא טּבעלעג טייצ עצ
 ןיקסװַאלסַאז טימ ןעמַאװצ) טריטקַאד

 ןכָאנ ,14שס 01080 םעד (ןענידוי ןוא

 ןעמוקעג רעדיוו רָאפנעמַאזוצ רענָאדנַאל
 רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ,ענליוו ןייק
 "גנוטיצסקלָאֿפפ רעד ןופ עיצקַאדער
 =נוא ריא ךָאנ ןוא ("גנונפָאהז םעדכָאג)
 פער ןוא לגנַאמ:טלעג ּבילוצ) גנַאגרעט
 :לַארערטּפױה--(טכַאמ רעד ןופ טעיסער
 :רָאמ רעדע טַאלּבנכָאװ םעד ןופ רָאט
 ?סַאז ,ןענידוי טימ ןעמַאווצ) "ןרעטשנעג

 6 םערעלמ

 זיולּב סיורא ;רעטיײװ .א ןוא ןיקסווַאל
 ,"טייצ עינ ידי ה"מז יד ןופ ,(.מונ 3
 ןרָאפעגרעּבירַא ךָאנרעד ,"ןעגַארפ:טייצח
 .ינכעט סא טָאה רע ואװ ,ּב"טּפ ןייק
 רעד יב טעּברַאעג רָאטקַארער רעש
 ּב"מז ןשיסור ןסיורג םעד ןופ ץּבַאגסיױא
 -ַאּב רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןעמרָאפ ידי
 םעד ןּבירשעגנָא ןכלעוו רַאפ ,"גנוגעוו
 :רַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןגעוו לקיטרַצ
 סלַא טקילײטַאּב ךיז ,דנַאלסור ןיא ןעייט
 וצ עינַאּפמַאק-לַאו רעד ןיא רענדער

 :רעד .עמוד רעשירַאדוסָאג רעט2 רעד
 סָאד טּבעלעג ,דנַאלסיױא ןייק קעװַא ךָאנ
 ןופ הנויח ןגיוצעג ,עווענעשז ןיא בור
 ענעדיישרַאפ ןיא טעּברַא רעשירַארעטיל
 םּפק. תוזקמ יװ ,ןּבַאגסױא עשַיײטרַאּפמוא
 :ַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןגעוװ ןציטָאנו)
 עשידיי ידצ ;14 ,1909 ,"עגַארפ רעל
 עכעלטלעװלַא יד+ }11 ,1910 ,"הליהק
 160061װ360818 ּב"מז ןיא ,"עיצַאנ עשידיי

 ,ח םקגאזעטססא18 80ת80062/ 687. גאעבאא

 ?כָאנז) טמק. (060308216 ןיא ,(1911 ב"טּפ

 ,"רָאפנעמַאװצ רענװַאק ןגעװ לָאלַא

 םפק. ןיא ךיוא םעד ןגעוו ;11-:8 ,0
 םמסזממאפ םממסחמו ןיא ,(111 ,1910 אקפ

 ?סֹור ןיא עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ)
 עשידיי ידח ןוא ,וא--ש111 ,1912 ,"רגַאל
 =טוַאק ,(1/ ,1911 ,דנַאלסור ןיא עגַארּפ
 "ךנירפי ןיא ךיא ,א606 2600 סיקס
 רעטעּפש ןוא רעטייוו .א טימ קימעלָאּפ)

 ךיז 1910 .וזַאא (גרעּבמָאנ ,ד .ה טימ
 ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןיא טקילײטַאּב
 ןגַאהנּפָאק ןיא סערגנָאק ןשיטסילַאיצָאס
 ןוא ץײװש יד טזָאלױַאפ 1912 גנילירפ
 :נָאּפסערָאק סלַא ןיוװ ןיא טצעזַאּב ךיז
 ןעמַאװצ ,ןעגנוטייצ עשיסור ןופ טנעד
 קַאװטיל ןוא שטיװָאמַארּבַא ,רעסָארג טימ
 (ןיגלַא -- ןרעסָארג טָאטשנָא רעטעּפש)
 על ידח טַאלּבנכָאװ סָאד טריטקַאדער

 טקורדעג ךיז טָאה סָאװ ,"ןעגַארפ-סנעּב
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 ןופ דילגטימ רעד ואוו) עשרַאװ ןיא
 (סעפַאר .מ ןעװעג זיא עיצקַאדער רעד
 רָאי 41/2 ךָאנ זיא סע ןכלעװ טימ ןוא
 עשידנוּב יד ןרָאװעג טיינַאּב הקספה
 2 עטשרע יד רעּבָא ;עסערּפ עלַאגעל
 ינַאק ןענייז גנוטייצ רעד ןופ ןרעמונ
 =ץגוצ םעד טָאה'מ ןוא ןרָאװעג טריקסיפ
 א רַאפ טדנעוװרַאפ לַאירעטַאמ ןטיירג
 יד ןוא ,"ןעגַארפ:סנעּבעלײ ט"א ּב"מז

 :רעּבירַא טזומעג ןעמ טָאה גנוטייצ
 ןעגנוגנידַאּב יד ואו ,ּב"טּפ ןייק ןגָארט
 ןט2 םעד רַאפ .ערעיירפ ןעוועג ןענייז
 -עגנָא ,מ טָאה "ןעגַארפײסנעּבעלח 'מונ
 ןיא לעניגירָא לקיטרַא ןטשרע ןייז ןּבירש
 תויתוא עשינײטַאל טימ ךָאנ םגה ,שידיי
 רע טָאה שידיי ןיא עדער עטשרע ןייז)
 ןופ ץנערעפנָאק רעט8 רעד ףיוא ןטלַאהעג
 יוקעג 1913 רעמוז ,(1910 ןיא ,"דנוּבײ
 :סערַא ךיילג רעּבָא ,דנַאלסור ןייק ןעמ
 ענעדיישרַאפ ןיא ןסעזעג ,ןרָאװעג טריט
 ןיא ןָאיליװַאּפ ןט10 ןיא טּפיוהרעד ,טעטש
 רָאי 4 וצ ןרָאװעג טּפשמרַאֿפ ,עשרַאװ
 :עגרעּבירַא טיײהקנַארק ּבילוצ ,עגרָאטַאק
 ךָאנ ןוא לָאטיּפע :עמרוט ןיא ןרָאװעג טריפ
 יד ךרוד עשרַאװ ןופ עיצַאוקַאװע רעד
 טסוגװַא ןט4 םעד ןרָאװעג טײרּפַאּב ןסור
 טָאה ןַאד .הסיפּת םישדח 25 ךָאנ 5
 ןוא רעטסוויסנעט ניא רעד ןּבױהעגנָא ךיז
 -יִלָאֹּפ רעד ןיא דָאירעּפ רעטסרַאּבטכורּפ
 רעשירַארעטיל ןוא רעכעלטפַאשלעזעג-שיט
 םעד ןופ רעריפ סלַא--.מ ןופ טייקיטעט
 רעשטייד רעד תעשּב ןליֹוּפ ןיא "דנוּב,
 ןופ ןרָאי עטשרע יד ךיוא ןוא עיצַאּפוקַא
 סלַא ,טײקיגנעהּפָאמוא רעשיליוּפ .רעד
 :סנעּבעל יד? ןַאגרָא םעד ןופ רָאטקַאדער
 ןוא טַאלּבנכָאװ סלַא טשרעוצ) "ןעגַארּפ
 סלַא ןוא ,(טַאלּביָאט סלַא 1918 ףוס טניז
 רעשידיי רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא
 ּביל טימ ןּבעגעגרעּביא .גנוגעויַאּב:לוש

 ; ,טעּברַא:רוטלוק רעשידיי רעד ליײז ןוא

 448 םעדעמ

 עלָאר עקידנריפנָאַא ןעמונעג רע טָאה
 לוש רעשידיי רעד רַאפ ּפמַאק םעד ןיא
 ?סקלָאפ ףיוא ןטערטעגפיוא ,ןלױּפ ןיא
 טקילײטַאּב ויטקַא ךיז ,ןעגנולמַאזרַאפ
 :רעטנוא ןעלמַאז וצ עיצקַא רעד ןיא
 טכַאמ רעשטיד רעד רַאפ ןטפירש
 יד ןופ ךַארּפשנרעל סלַא שידיי תבוטל

 יד ןּבָאה עשרַאװ ןיא) ןלוש עשידיי

 ןוא עכעלטע- ןּבירשעגרעטנוא עיציטעּפ
 --ודָאל ןיא ןוא ןָאזרעּפ טנזיוט קיסיירד

 =נירג רעד ןיא ךיוא ,(טנויוט קיסיירד
 =סקלָאפ ןוא -לוש ןשידייװ םעד ןֹופ גנוד
 רעד ןופ ןרעק םעד ,"ןייארַאּפ?גנודליּב
 רעשידי רעלַארטנעצ רעקידרעטעּפש
 ןופ דילגטימ סלַא ;עיצַאזינַאגרָא:לוש
 "טעטימָאק:ןַאמכיײר-?םעדעמ-ןָאוענידײ םעד
 ןופ רעריפ סלַא טוט סנָאזעניד ךָאנ ןוא
 "טעטימַאקןָאזענידי רעװעשרַאװ םעד|-

 ןיא לײטנָא ןטקעריד ַא ךיוא ןעמונעג
 ןופ רעציזרָאפ ןעוועג ,גנויוּב:לוש רעד

 ,"ךוּב ןוא לושפ ג"פ:לוש ןטנַאלּפעג םעד
 סעיסימָאק ענעדיישרַאפ ןיא טעּברַאעג
 =גומיטש עקניל יד ןופ טייצ רעד ןיא .וו"זַאא
 ןייז ּבילוצ .מ זיא "דנוּבי ןשילױּפ ןיא ןעג
 םזיװעשלָאּב םוצ טפַאשרענגעק רעפרַאש

 =ַאר רעקידנריפנָא רעד ןופ ןטערטעגקירוצ
 =עגקעװַא ףוסל ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא על
 ואו ,עקירעמַא ןייק 1921 ּבײהנָא ןרָאפ
 ןעמונעגפיוא גנורעטסייגַאּב טימ זיא רע
 :רעטעּברַא רעשידי רעד ןופ ןרָאװעג
 -רָאפי ןיא טעּברַאעגטימ טָאה ,טפַאש
 רעּביא ןטכיזרעּביא ץֹוחֲא ,,"סטרעוו-

 =טנפערַאפ קיטילָאּפ רעשִיעּפָארײא רעד
 ןּבעל ןייז ןופ תונורכז יד טרָאד טכעל
 ןיא ךױא ןּבירעעג טייצ וצ טייצ ןופ
 ,"דניירפפ ,"טלעוו רעיײנא ,"טפנוקוצז רעד
 ןכעלטלעוװ-שידי םעד תבוטל טעּברַאעג
 רע זיא ןּברָאטשעג ,ןלױּפ ןיא ןזעוולוש

 טײהקנַארקנרינ רעגנַאל ַא ךָאנ ,י"נ ןיא
 יד ןּבעל ןרָאװעג ןּכָארנַאּב זיא ןוא
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 | ןייז .ץנַארק ּפיליפ ןוא ע"ש ןופ םירבק

 רעיורט ןפיט ַא ןפורעגסױרַא טָאה טוט

 *ידי רעד ןופ ןזיירק עטסטיירּב יד ןיא

 יטַארקַאמעד ןוא טפַאשרעטעּברא רעש

 וצ רָאי עלַא ןוא ,ץנעגילעטניא רעש

 ?רעיורט טריזינַאגרָא ןרעװ טײצרָאי ןייז

 ןייז ףוא .קנעדנָא ןייז וצ סעימעדַאקַא

 נא ייר ַא ןפורעגנָא ךיוא ןענייז ןעמָאנ

 עירָאטַאנַאס-רעדניק יד ַא'צ ,ןטלַאטש

 ז:לוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןופ

 ידי רעד ,ןישעיזדעמ ןיא עיצַאזינַאג

 -- יענליו ןיא רַאנימעס:רערעל רעש

 טינ ןרוגיפ עטסדנצעלג יד ןופ ענייא

 רעד ןיא ךיוא רָאנ ,"דנוּכז ןיא רָאנ

 ?עד:לַאיצָאס רעשידנעלסור רענַײמעגלַא

 ,רָאטַארָא רעטנכייצעגסיוא ןַא ,עיטַארקָאמ

 רעסיורג ַא ןוא ךַארּפש רענייפ ַא טימ

 ןופ רענעק ַא  ,טפַארקסננוגיײצרעּביא

 :יל ןופ ,ןכַארּפש עשיעּפָארײא עכעלטע

 רעניא .,קיזומ ןוא רעטַאעט ,רוטַארעט

 :יצַאנ רעד ןופ רענעק עטסעּב יד ןופ

 ?ניא ןצנַאג םעד ןיא עגַארפ רעלַאנָא
 :עּפס רעטסערג רעד ןוא לַאנָאיצַאנרעט

 רעד ןיא טיּבעג םעד ףיוא טסילַאיצ

 ,טלעו רעשיטסילַאיצָאס רעשידנעלסור
 רעטסטּבילַאּב ,רעד רשפא ןעוועג ,מ זיא
 :עדיײא ןייז קנַאדַא "דנוּבז ןופ רעריפ

 ןייז ,טייקכעלנעזרעּפ רעשינַאמרַאה רעל

 ןוא ןסַאמרעטעּברַא עשידיי יד וצ עּביל

 טשרע ךיז .רוטלוק רעשידײ רעד וצ

 טנרעלעגסיוא ןרָאי עפר יד ןיא

 רענייא ןרָאװעג רע זיא ,שידיי ןּביירש
 ןטסיליטס עשידיי עטסדנצנעלג יד ןופ
 טימ ךַארּפש יד טריויטלוק טָאה ןוא

 :כעלמיטנגייא עריא רַאפ שוח םענייפ ַא

 :קיטרַא ענייז ןופ לַאװסיױא ןַא ,ןטייק
 ט"א רָאפכוּב ןיא סיֹורַא זיא ןעל
 ,שידיאז ג"פ) "ןעלקיטרַא ןוא תונורכזא

 רעד טימ ,170דא1/ש ז"ז ,1917 ,עשרַאװ

 רעצלעמ -- םעדעמ
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 *רַאװ) "ךוּב=ץיטָאנ ןיימ ןופ? ןוא (ל--ק

 ?ָאטװַא סיורג ןייז .(135 ז"ז ,1920 ,עש

 על ןיימ ןופ ט"א קרעװ שיפַארגָאיּב

 - רימידַאלװ רעד ןופ ןעּבעגעגסױרַא) "ןעּב

 ,יב 2 ןיא ,1923 ,י"נ ,עטימָאק םעדעמ

 יבא ןופ טרָאװרַאפ ַא טימ ,3363338 זיז

 לַארעטיל ןייר םעד ץוחַא טָאה (ןַאהַאק

 סערעטניא ןסיורג ַא ךיוא טרעװ ןשיר

 ןוא "דנוּבל ןופ עטכישעג רעד רַאפ

 ?סטייהיירפ רעשידנעלסור רעד ןופ ךיוא

 ,גנוגעוװַאב

 עסערּפ רעשידי רעד ןיא ןעלקיטרא ייר ַא

 רעדפ ןיא א"צ ,עקירעמַא ןייק ןעמוקנָא ס--מ וצ

 ןוא ןגָאלָארקעג ;(21 21/} ןופ "טלעװ ףעײנ

 טרעב ,רעשיז" רעד ןיא ןעלקיטרא-טײצרָאי

 ,טלעװ רעצנַאג רעד ןופ עסערפ רעשיטסילאיצָאס

 ,1923 ,"קנאדעג רעזנוא ןיא ,קַאװטיל .א :ַא'צ

 ,"טלעוו=רעכיכ , 1011 ,1922 ,"לוש עײנ יד, 0

 רענליװ ןיא ,ןעזײר ,ז ;577--575 ז'ז ,2

 רעד, 11 ,1923 ,"טרָאװ סָאדע ,רעצעז "גָאט,

 ,1924 ,"חולירעטעּברַאפ 170 'מונ ,יינ ,"רעקעוו

 ינָארא .ג 111 ,יסקנּפ רעטיור, 1141--117 זיז

 -עמ אניג 1{ ,1923 ,"טרָאװ עיירפ סָאדא ןיא ,ןָאס

 ,"טפגוקוצ, ןיא ,"ןעּבעליטַאװירּפ ס--מ ןופ, ,םעד

 ןיא ,"רג רעד .מ, ,ענזיצאק .א 1111 ,2

 "אװאינעװ שּױעדַאט ;37 ,"רעטעלּב עשירַארעטיל,

 ןיא "ףבח"עמרוט ַא ןופ תונורכזא ,יקסװעשַאגולד

 148- ן"גנוטײצסקלָאפ, ןיא ןוא 2 ?טיײצ עיינ;

 160!גחמ זס עס1סקואג 06016018612/0

 4 סס808410010882/00 28ע046818 םימ 20001װ4

 ,'קסװָאלַאיװצ ,מ ןוא וָאנוגלעמ .ס ןופ ר"א

 ;שיריא .סָאד, ןיא ,רעײמ .מ ;1918 ,עװקסָאמ

 .| ,"ןעבעל

 -- 1888 15/) רעזייל רעצלעמ
 ןגיוצרעד .קסנימ ןיא .ּבעג (

 :פיוא רעקיטסיײג רעד רעטנוא ןרָאװעג

 ןדנילּב ןֹופ ,לודג רעקסנימ ןופ טכיז

 רעזייל 'ר ברה ןופ רעטעּפש ןוא "דיגמ

 :יטעט עשיטסילַאנרושז .,שטיוװָאניּבַאר

 רעקסנימ רעד ןיא 4 ןּביוהעגנָא טייק

 קסנימ ןיא ןּבעגעגסױרַא ,עסערּפ רעשיסור

 לטעלּב (ס"ס) שיטסילַאיצָאס.שיטסינויצ ַא

 :עּפש ,"רעטייּברַא רעשידיא רעגנוי רעד,

 ןופ ןַאגרָא םעד ןיא טקילײטַאּב ךיז רעט | .ד ןופ ןבירשעג ,מ ןופ עיפַארגָאיּב

 )5( 1/ .ב ןָאקיסקעל
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 יי פ"א ךיוא "געוו רעיינ רעדח ס"ס יד
 ;טיוא 1906 .ַא"ֹא בקעי:ןּב ,שטיװָארַאזַאל
 ירַא ךיילג ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעג
 :טימ ַא זיא רע ואוו ,עדַאנַאק ןייק רעּב
 :עקע ןופ רָאטקַאדער:?סיײג ןוא רעטעּברַא
 ןיא טריטקַאדער 1919 ."רעלדָא רעדענ
 רעדז עּבַאגסיוא עכעלטַאנָאמ ַא לַאערטנָאמ
 :עּברַא ןופ ןַאגרָא ,"רעטייּברַא רעשידיא

 :רַאװ טפירשטייצ ַא רעטעּפש ,גניר:רעט |
 =ערעטניא יד ןיא ןעּבעגעגסױרַאװ) "טייּב
 ;"סעקינשַאּפערָאה עשידיא יד ןופ ןעס
 :ַאי ןוא 1922 רעּבמעצעד ,'מונ 2 זיױלּב
 נָא יד ןופ לײטנָא םעד ייּב (1923 רַאונ
 ןיא רעלעטשטפירש עשידיי עטסנעעזעג

 ןַא טכעלטנפערַאפ טרָאד ַא"צ ,עדַאנַאק
 עגַארפ:לוש רעשידיי רעד ןגעוו לקיטרַא

 טייצ רעטצעל רעד זיּב .לַאערטנָאמ ןיא |
 ,צ"ּפ יד וצ טנעָאנ ןענַאטשענ

 7 =-1893) (לװַאּפ .ש רעצלעמ
 ,עניווָאקוּב ,ץיַאדַאר ןיא .ּבעג (

 :יךיי ַא ןעמוקַאּב .עילימַאפ רעמורפ ַא ןיא
 ןַאד ןוא גנויצרעד עכעלטלעוו ןוא עש
 טרעדנַאװעגסיױא 1913 .רעצעז ַא ןרָאװעג
 ןייז יב טעּברַאעג ואוו ,עקירעמַא ןייק

 ?קַארּפ ןוא טרידוטש קיטיײצכיײלג ,ךַאפ |
 רָאטקָאד סלַא י'נ ןיא סנטצעל טריציט
 ןיא רעדיל טקורדעג .קיטקַארּפָאריײק ןופ
 :רַא עשידיאא ,"טלעוו עיינז ,"טייהכיילג,
 "ןעגעװא ,"רעדעפע/ ,"עמיטש רעטייב
 ןיא טכעלטנפערַאפ 1923 טניז .א'א
 .רעדיל:רעדניק ייר ַא "טייהיירפא רעד

 (191...--1842) בקעי=ףלָאװ ןילדנעמ
 טָאה .רעּפעינד:ןפיוא:ועילהָאמ ןיא ,ּבעג
 ךיז טָאה רע ואװ ,סעדָא ןיא טּבעלעג
 :עג זיא רע .יירערעל טימ טקיטפעשַאּב
 רעד ןיא עטשרע יד ןופ רענײא ןעװ
 ןבירשעג טָאה סָאװ ,עסערּפ רעשיערּבעה
 ןּבעגעגסױרַא ,ןגָארּפ עשימָאנָאקע רעּביא
 המּבװ ט"א ןעלקיטרַא .גנולמַאז ַא ךיוא

 ןרעסעּברַאפ ןגעו (1883 ,ּב"טּפ) "עשונ
 ןיא ןדיי יד ןופ דמעמ ןשימָאנָאקע םעד
 ןיא טקילײטַאּב ךיֹוא ךיז טָאה .דנַאלסור
 שידיי ףיוא .עסערּפ רעשידיי:שיסור רעד
 ט"א רושָארּב ַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה
 ,סעדָא) "ןעפלעה וצ טסּבלעז ךיז ןעלַאווקי
 םֹעג רעטשרע רעד טָאה רע ואוו 4
 ידי רעד ןשיװצ ןרידנַאגַאּפָארּפ טווּורּפ
 ןופ קנַאדעג םעד גנורעקלעפַאּב רעש
 ,סעיצוטיטסניא עשימָאנָאקע:יטַארעּפָאָאק

 .24 68 : ןורּכז רפס-

 --1889 1/או) ףמוי ןָאטלעדנעמ
 עיק ,סַאקרעשט ןיא ,ּבעג (

 ַא ,,מ ללה ,ױעטָאּפ ןייז .ּבוג רעו
 רעּבָא ךיז טָאה רעכלעוו ,הארוהל ךמסומ
 .רַאפ טלָאװעג טינ
 תונּבר טימ ןעמענ
 ןופ טּבעלעג ןוא
 ?ארמג ןוא רחסמ
 טָאה ,תודמלמ
 ַא ןּבעגעג םיא
 ,גנויצרעד עשידיי
 ךיוא םיא רעּבָא
 ןענרעל טזָאלעג
 על ייַּב םידומיל ענײמעגלַא ןוא שיסור

 יגעמערק ןיא טגרעלעג 5--1904 רער
 ג"ֵא םעד ןופ הבישי רעד ןיא גושט
 ןַא ןעוועג ךָאנרעד ,"לודג ןשידגנתמי
 =ָאטָאלָאז ןוא סַאקרעשט ןיא ןרעטסקע

 ּבילוצ רעּבָא ,ערוטַאמ ןעמוקַאּב ,עשאנ
 ןײרַא טנעקעג טינ עמרָאנ:טנעצָארּפ רעד

 1912 ּבײהנָא ןוא טעטיסרעווינוא ןיא
 טנרעלעגסיוא ,עניטנעגרַא ןייק קעװַא
 =על ןעועג רָאי 6 ,ךַארּפש עשינַאּפש יד
 ןיא לוש:א"קי ַא ןופ רָאטקעריד ןוא רער
 ?סיִּב ,ליוומעזָאמ עינָאלָאק רעשידיי רעד
 :ילַאנרושז וצ קידנעיײגרעּביא זייווכעל
 טָאה רע עכלעוו ,טיײקיטעט רעשיטס
 :ָאק טימ עניַארקוא ןיא ןּביױהעגנָא ךָאנ
 :ָארּפ רעשיסור רעד ןיא ןצנעדנָאּפסער
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 טריטויבעד שידײ ןיא .עסערפ-ץניוו
 ,"טסינָאלָאק רעדע טַאלּבנכָאװ םעד ןיא
 םעד--סעגנימָאד ןיא ןּבעגעגסױרַא ,6

 עינָאלָאק רעשידי רעד ןופ רעטנצצ
 רע ואוו ,('מונ 43 סױרַא) סָאיר:ערטנע

 ייטסיצילּבוּפ ר ַא טכעלטנפערַאפ טָאה

 :עפ ןוא ןעלקיטרַא עשיטילַאּפ ןוא עש

 ,אסחוס, םואו ,ללהןּב פ"א ןענָאטעיל
 'א"קי רעד דצמ המקנ רַאפ ארומ סיוא)
 -דנַאהּפָא ךיוא ןּבירשעג ,(עיטַארקָארויּב

 עשינַאּפש ןוא עשיויי רעּביא ןעגנול

 1917 לירּפַא טניז ,רעלעטשטפירש עש
 -ייצ רעשידיא רעד/ ןיא טקילײטַאּב ךיז
 ןענָאטעילעּפ רעטרעדנוה טימ "גנוט
 רעד ךורּב פ"א "ןעסעומש עטכיילפ ט"א
 ןוא עלַאקָאל רעּביא בור סָאד ,רענירג
 רעּביא ךיוא ןוא ןגָארפ:גָאט עניײמעגלַא
 ?עגנייא 1917 ףוס .ןעמעלּבָארּפ עשידיי
 :עּברַאטימ רעטסקינייװעגיא סלַא ןדַאל
 ןופ ,"גנוטייצ רעשידיא רעדא ןופ רעט
 סַאמ .ל ןופ ןײגקעװַא ןכָאנ רעכלעוו
 :רושז ץֹוחַא ,רָאטקַאדער רעד ןרָאװעג
 ?עג םיניִמה לּכ ןופ ןטעּברַא עשיטסילַאנ

 ןוא ןעלקיטרַא עשיטירק ךיוא ,ּבירש
 ,עשיסור ,עשידי רעּביא סעיזנעצער
 ,רעלעטשטפירש עשילגנע ,עשינַאּפש
 ?ןולײצרעד ייר עצנַאג ַא טצעזעגרעביא
 יו ,ןענַאמָאר ךיוא יו ,ןעמעָאּפ ,ןעג

 :עזנואא ןוא "סודרוה? סװעצוװָאדרָאמ .ד
 רעד ןופ ךוּב סָאד ,יןעדימַאריּפ ער
 2ַאק עיפָאס ןירעלעטשטפירש רעשינַאּפש
 ןיא עיצולָאװער עשיסור יד  ַאװָאנַאס
 סַאלָאז לימע ,"ןערוגיפ ןוא רעדליּב
 יָאר סעסעינַאּביא ָאקסַאלּב ,"תמא רעד
 עשינַאּפש יד ןופ ןבעל םעד סיוא ןַאמ
 ,"רָאמַא-ןּב ַאנולא רַאטלַארּביג ןיא ןדיי
 םעד ,"טדעטש ייווצ; סעסנעקיד זלרַאשט

 ָאפלָאדַא רעטכיד ןשינַאּפש ןטמירַאּב
 ןוא ןעגנולייצרעד סרעקעּב  ָאװַאטסוג
 :רע סָאד טריטקַאדער .וויזַאא ןלעװַאנ
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 רעגני רעד ןופ ב"מז עסיורג עטש
 עניטנעגרַא ןיא רוטַארעטיל רעשיריי

 ג"פ) 'ַאטַאלּפ ןופ ןעגערּב יד ףיואק ט"א
 ,1919 ,סעריײא-סָאנעוּב ,"גנוטייצ עשידיאא

 ?ריפניײרַא םעד ןּבירשעגנָא ןוא (194 ז"ז

 רעזנוא ןוא הביבס רעזנואק לקיטרַא
 יַאכ ַא ןּבעג טװּורּפעג ואוו ,"טלַאטשעג
 ףוצ וּפ ןקיטסייג םעד ןופ קיטסירעטקַאר
 עניטנעגרַא ןיא בושי ןשידיי םעד ןופ
 1921 .ןפַאש ןשירַארעטיל ןייז ןופ ןיא
 טריטקַאדער ןַאמפלעה .י טימ ןעמַאזוצ

 סױרַא) "ַאניטנעגרַאװ לַאנרושז:שדוח ַא
 ;יטסירטעלעּב ענייז ןופ ,(ה"ה 3 ןיולּב
 יד ןענעכיײצרַאפ וצ ןיא ןטעּברַא עש
 :על ס'חישמ ןוא ןעטייצ ס'חישמז עירעס
 :ָאּפ ַא ןיא גנוטעּברַאַאּב ַא - "סעדנעג
 םעד ךיוא ןוא שרדמ ןופ םרָאפ רעשיטע
 ךיוא יו ,רָאלקלָאפ ןשידיי ןקידרעטעּפש
 ןופ תוישעמ ןוא סעדנעגעל עירעס יד
 ןופ דנַאל םעד ןיאק ט'א עניַארקוא
 טקורדעג לײט ַא) "רעדלעפ:לעשנייוו
 ליפ רעייז ,("טסינָאלָאק םעדא ןיא ךיוא
 ןופ ןעמעלּבָארּפ יד רעּביא ןּבירשעג
 =נעגרַא ןיא עיצַאינָאלַאק רעשידיי רעד
 ?רַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז .עניט
 ?רַא ןופ ןטפירשטייצ ערעדנַא ענעדייש
 ידש ,?דרַאגנַאװַא רעדא יװ עניטנעג
 ,צ"פ יד ןופ ןַאגרָא -- "טייצ עיינ
 ?קַאדער ךיוא טייצ עסיוועג ַא ןכלעוו
 :פלעה .י ןוא ץּכ .ּפ טימ ןעמַאזוצ טריט
 ידו טַאלּבנכָאװ ןשיטסינויצ םעד ,ןַאמ
 המיּבהש רעד ןיא ,"טלעוו עשידיא

 א"א ןעגנוטייצ עשינַאּפש ןיא ,"תירבעה

 לַאנרושזשדוח םעד ןיא סנטצעל ןוא
 רוטלוק ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ
 יה ןופ ר"א "?עקירעמַא:םורד? ןגַארפ

 טכעלטנפערַאפ .ַא'צ ואוו ,ןײטשַָאלּב
 רעינַארַאװג גנולדנַאהּפָא ןַא .({ ,1926)

 (עקירעמַא"םורד ןופ םיטבש עשידניא)
 *כיד רעייז ףיוא ןטרַאװ סָאװ ,ןדנעגעל
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 -וּב םעד ןופ טנעמגַארּפ ַא ןוא "רעט
 טצעועגרעּביא ,'ןדנעגעל רעינַארַאװגא
 יד ןופ ענייא .סעלַארָאמ ָאטסענרע ןופ
 טיּבעג ןפיוא ןטייקכעלנעזרעּפ עקידנריפ
 :לוק ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 טייצ עצרוק ַא .עקירעמַא:םורד ןיא רוט
 טעטיסרעווינוא ןיא עימעכ טרידוטש
 ,ַאטַאלּפַאל ןופ

 = 1896) המלש ןָאטלעדנעמ

 .ןייז .עשרַאװ ןיא ,ּבעג (
 ןופ לקינײא ןַא ,יבצ:לאומש ,רעטָאפ
 :ייא ,"המלש:תדמח? םעד בר רעװעשרַאװ
 סח רערעג עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענ
 ?עג םיא זיא ,ןדמל רעסיורג ַא ןוא םיד
 גנויצרעד ןייז רעּבָא- ,רָאי 7 וצ ןּברָאטש
 :ער גנערטש ַא ןעוועג רעטייוו ךיוא זיא
 ,רדח ןײג וצ ןּבױהעגנָא רָאי 3 וצ .עזעיגיל
 ַא ףיוא םויס ַא טכַאמעג ןיוש רָאי 6 וצ
 / םײה רעד ןיא טנרעלעג ןַאד ,אּתכסמ
 . רעג ןייק ןרָאפעג ,םידמלמ עטמירַאּב ייּב
 .ַא ןעועג ןיוש הווצמ=רּב וצ ,ןיּבר םוצ
 : רעד ןופ דוסּב ךָאנרעד ,דומלּת ןיא יקּב
 .טימ ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא ךיז החּפשמ
 ןעמוקעגנָא 1910 ,גנודליּב רענײמעגלַא
 .ןופ לוש-סלדנַאה רעקיסַאלקֿפ רעד ןיא
 .ַא ןיא לוש ןיא ןעגנַאגעג ,יקסנירק ..מ

 ,עטָאּפַאק רעגנַאל .?רעביא ךיז טגעלפ
 טש יד ידּכ ,רעױט:לוש ןיא ןָאט
 ןכָאנ .ןרעװ ריואוועג טינ ןלָאז עקיּב
 .גנונעכייצסיוא ןַא טימ לוש יד ןקידנע
 ?רעווינוא רעװעשרַאװ ןיא ןיײרַא 5

 ,טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןפיוא טעטיס

 אפ ןשידירוי ןפיוא רעּבירַא רעטעּפש
 .סרעטסעמעס 8 טכַאמעגכרוד ,טעטלוק
 | | +ינוא רעװעקָארק ןוא רעװעשרַאװ ןיא

 טימ ןריפנָא ןרַאפ 1920 ,ןטעטיסרעוו ךיא טכירַאּב םעד עז) עשרַאװ ןיא 9

  =ַצֹדַאְקַא רעשידײ רעד ןופ עיצקַא רעד
 .+לויירפ ןטעיטנײרַא םייּב טנגוי רעשימ

  ןרעדָאפ ןוא רעטילימ ןשילױּפ ןיא קיל
 םדוק יאנּת סלַא טכער  עלַאנָאיצַאג

 56: ןָאסלעדנעמ

 =רעווינוא ןופ ןסָאלשעגסיוא -- השעמל
 דיוועג ךיז ןצנַאגניא ןַאד טניז ,טעטיס
 רעשיגָאגַאדעּפ:ךעלטּפַאשלעזעג רעד טעמ
 ןופ רעריפ יד ןופ רענייא סלַא טעּברַא
 --,ןליוּפ ןיא גנוגעוװַאּב רעשיטסישידיי רעד
 =סלדנַאה רעד ןופ רעליש סלַא ךָאנ

 רעשידיי רַאפ זיירק ַא טעדנירגעג לוש
 ּפמַאק ַא טריפעג טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל
 עּפורג:רעליש רעשיטסינויצ רעד ןגעק

 א ןופ רעדנירגטימ סלַא 1915 ,"רחשהז

 +גייא רעדניק-רעלטעּב רַאפ טַאנרעטניא
 סלַא שידיי טלַאטשנַא רעד ןיא טריפעג
 טימ ןטקילפנָאק ּבילוצ ,ךַארּפשנרעל
 :ַאלימיסַא ערעדנַא ןוא רעקסורט ףלָאדַא
 :ָאק ןופ רעדילגטימ עטמיטשעג שירָאט
 =גביא ןיא טעּברַא יד טזָאלרַאפ טעטימ

 עוויטימירּפ ַא ןפַאשעג ןַאד ,טַאנרעט
 רַאפ טַאנרעטניא ַא ייּב שידיי ףיוא לוש
 -יכח יד רעּבָא ,ענענורטנַא ןופ רעדניק
 צַארוק-טַאנרעטניא ןופ רעדילגטימ עשיד
 1916 .טכַאמרַאפ לוש יד ןּבָאה םוירָאט
 ןיא רערעל סלַא ןטעּברַא וצ ןּבױהעגנָא
 ןיא ,יקסניליג .ש ןופ לוש רעשידיי רעד
 ךופ רערעל ןעוועג רָאי 5 ןופ ךשמ ןיא
 ןיא עטכישעג ןוא רוטַארעטיל רעשידיי
 ,ןלושלטימ עשיליוּפ:שידי עטַאװירּפ יד
 טעטימָאק:ןָאזעניד ןופ דילגטימ ןעוועג
 ,ןלוש עכעלטלעװו עשידי יד רַאפ
 ןוא -לוש ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ
 ,(יקצולירּפ עז) ןייארַאפ:גנודליב:סקלָאפ
 ןסרוק-רערעל עשידיי ןופ רעטלַאװרַאפ
 רָאטַאזינַאגרָא ,22 -- 1919 עשרַאװ ןיא
 =נָאקילוש רעשידי רעטשרע רעד ןופ
 רעד ןיא (גנוטַארַאּב:רוטלוק) ץנערעפ
 .תוּכוס דעומה:לוח ,קילּבוּפער רעשילױּפ

 ,(11--56 ו"ז ,ז 1919 ,"לוש רעיינ רעדח
 ןרָאװעג טגיילעג זיא סע רעכלעוו ףיוא
 =ידי רעלַארטנעצ רעד ןופ דוסי רעד
 ןטשרע ןפיוא ,עיצַאזינַאגרָאילוש רעש
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 ןעוװעג 1921 רָאפנעמַאזוצ:לוש ןשידיי
 :ּפָאמוא רעד ןופ רעריפ יד ןופ רעגנייא
 =רַאּפ יד ןגעק עיצקַארפ-לוש רעקיגנעה
 (צ"ּפ ןוא "דניּב/ ןופ) סעיציּבמַאייט
 ?טימ ןַאד טניז ,גנוגעװַאּב-לוש רעד ןיא
 ןופ גנוטלַאװרַאפטּפױה רעד ןופ דילג
 :סיוא ןוא וויטוקעזקע ןיפ ,ָא"שיצ רעד
 =עג ךי א טײצ עסיוועג ַא ,ָארויּביריפ
 םעד ןיא לײטנָא ןֹויטקַא ןַא ןעמונ
 סלַא ,ןּבעל ןשיטילָאּפ:ךעלטּפַאשלעזעג-
 :עדַאקַא רעד ןופ רעריפ יד ןופ .רענייא
 רעשיטסישידיי = שיטַארקַאמעד רעשימ
 ןיא ןרָאװעג טריגעלעד ,"טפנוקוצח עּפורג:
 טָאה סָאװ ,"טעטימָאק:סקלָאפז ג"ַא םעד
 :רַאװ םוצ ןלַאװ יד טריזינַאגרָא 6
 =נֹיִצ רעד ןגעק טַארטָאטש רעוועש
 עיצַאדילָאסנָאק רעשירָאטַאלימיסַא = שיטס
 עשידי יד טעדנירגעג רעטעּפש ןוא
 =עג 20--1917 ,ןלױּפ ןיא ײטרַאּפסקלָאפ
 טַאר-לַארטנעצ םעד ןופ דילגטימ ןעוו
 :סױרַא סגרעּבמָאנ ךָאנ ,ּפ"פ רעד ןופ
 ולשַאּב ןטױל טלָאזעג םייס ןופ ןטערט
 :םייס ןייז ןעמענרעּביא ײטרַאּפ רעד ןופ
 עלעיּפיצנירּפ בילוצ רעּבָא ,טַאדנַאמ
 ןוא ןופרעד טגָאזעגּפָא ךיז תועד-יקולח
 --1917 ,ּפ"פ רעד ןופ סױרַא ךיוא 1921
 רעשידיי רעד ןופ שאורּב ןענַאטשעג 1
 ןופ דילגטימ 1917 ,םייה רעשימעדַאקַא
 טגיז ,"רימזה? ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד

 ןרָאװעג טלייוװעגסיוא לָאמ עקינייא 1923
 רעװעשרַאװ ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא
 :יטעט עשירָארעטיל--.ןײארַאפנטַארעטיל
 ןַאגרָא םעד ןיא 1917 ןּביױהעגנָא טייק
 רעד ואוו ,"קלָאפ סָאדװ פ"פ רעד ןופ
 ;קיטרַא עשיטַאמַארגָארּפ טקורדעג רקיע
 ןטשרע םעד טריטקַאדער 1919 ,ןעל
 ?דנַאה יד, ןַאגרָא-רעקרעװטנַאה ןשידיי
 2קַאדערטימ 1921 טניז ,"םיטשײרעקרעוו

 ידע ָא"שיצ רעד ןופ ןענַאגרָא יד ןופ רָאט
 ואו ,"ןּבעל ןוא לושא ןוא "לוש עיינ

 158 לעטסעמ -- ןָאסלעדעמ

 ןופ ןעלקיטרַא ליפ רעייז טכעלטנפערַאפ
 גַאגַאדעּפ ןוא ןשיטילָאּפ:ךעלטּפַאשלעועג
 ײר ַא ךיוא ןּבירשעג .טלַאהניא ןשיג
 ןיא ןעלקיטרַא עשיטירק ןוא סעיזנעצער
 רעד ןיא 1923 טניז ןוא ?טלעוװ:רעכיּבז
 ,קנורט .י ןגעוו .ַא"צ) "גנוטייצסקלָאפ;

 ,שֵא םולש ,ןעזייר .א ,יקסווָאנַאגַאק א
 ,ע"ש ,גרעּבנעסייװ .מ ,י ,גרעּבמַאנ .ד .ה
 =גרעל .ןגעוו ךיוא יו ,ַא"א קַאּבלוק ,ןרּפ
 עשיטסיצילּבוּפ עקינייא ,(וו"זַאא רעכיּב
 ןיא ךיוא טקורדעג ןעלקיטרַאילוש ןוא
 =ַאגסיוא יד טריטקַאדער ;"גָאטז רענליוו
 וצ ,"םילשמש סרעגניטע המלש ןופ 3
 =דנַאהּפָא ערעסערגַא ןּבירשעג רעכלעוו
 :רַאװ ,"ג"פ רעיינז) רעגניטע ןגעו .גנול
 ןיא רושָארּב ַא ןּבעגעגסױרַא ;(1920 ,עש
 רעכעלטלעװ:שידי רעד ןגעוו שיליוּפ
 ןענַאדזַאק .ש .ה טימ ןעמַאזוצ ;לוש
 =עג עטסיינ/ סוָאנּבוד ,ש רעּביא טצעז
 ,"עגיל:רוטלוקח ג"פ ןרַאפ "עטכיש

 --1884 25/װ) בקעי לעטסעמ
 =חרזמ ,וָאשטָאלז ןיא .ּבעג (

 .הכאלמ:לעּב ַא ןופ ןוז סלַא ,עיצילַאג
 ןוא רדח ןיא טנרעלעג רָאי 13 ןיּב
 1905 ,לושסקלָאפ
 םלנימ טקידנעעג

 ,גרעּבמעל ןיא לוש
 ײּפל ךיוא טכוזַאּב

 ןוא רַאנימעס-רער
 =רעניּבַאררעטנוא
 עסיוועג ַא ,לוש
 על ןעוועג טייצ
 ?םעל ַא ןיא רער

 ,ןיוו ןיא 1907 טניז ,לושסקלָאפ רעגרעּב
 לושנריציפָא יד טקידנעעג טָאה רע ואוו
 :ברוד ,עיפָאסָאליפ טרידוטש ,טעדַאק סלַא
 :ַארד ןוא ישזער ןופ סרוק םעד טכַאמעג
 רעשיכולמ רעניוו רעד ןיא - עיגרֹוטַאמ

 ןעװעג 1910 טניז ,עירָאטַאװרעסנַאק
 רעד ..רעטַאעט ןשידיי ןופ רעליּפשיש
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 טָאה המחלמ:טלעוו רעד ןופ ףָארּבסיוא
 :ידיי ַא ןופ טסיטרַא סלַא ןפָארטעג םיא
 ךיז טָאה רע ,עינעמור ןיִא עּפורט רעש
 ןוא טנעמיגער םֹוצ טלעטשעגוצ רעגָא
 ןיא ןיש ןּבילּבר}ֲאּפ המחלמ ףוס ןויּב
 רעד ןיא טנַארפ ןפיוא בור'ס ,,רעטילימ
 עלַא ףיוא טּפמעקעג ,עיניל:רעייפ ףעטשרע

 .?שיביירטסע רעד ןופ רעדלעפטכַאלש
 םוצ טנידרעד ךיז ,ײמרַא רעשירַאגנוא
 עכעלטע .,טנַאנעטײלרעּבײא ןופ גנַאר
 ןָא ןעמוקַאּב ,טעדנואוורַאפ ןעוועג לָאמ
 ,ןלַאדעמ ןוא ןעגנונעכייצסיוא רועיש ַא
 ךיירטסע ןופ גנולַאפעצ רעד ךָאנ רעּבָא
 "רעדמערפ? סלַא ןרָאװעג טקישעגסױרַא

 :ירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא ןוא ןיוו ןופ
 :עט ןעוועג טשרעוצ זיא רע ואוו ,עק
 ןופ רעליּפשיױש ןוא רעסישזער סלַא קיט

 ?רעד ,עיפלעדַאליפ ןיא רעטַאעט ןשידִיי
 ןופ עּפורט רעד ןופ דילגטימ סלַא ךָאנ
 ץרַאװש סירָאמ ןופ רעטַאעט-טסנוק ןשידיי
 עשירַארעטיל ןייז ןּבױהעגנַא--,י"נ ןיא
 :ירק ןוא עשיטְסיציִלּבוּפ טימ טייקיטעט

 סרעטכיר השמ ןיא ןעלקיטרַא עֶׁשיִט
 רע טָאה ,1903 גרעּבמעל ,"טײהרהַאװז
 :מעל ןיא םיריש טכעלטנפערַאפ 1906 טניז
 :ידויז סרעדַאּב ,ג ,"טַאלּבגָאטז רעגרעּב
 עשיצילַאג ַא"א ?רעדנעלַאקסקלָאפ ןעש
 ןוא רעדַאּב .ג טימ ןעמַאזוצ ,ןּבַאגסױא
 סלעקיּב-רעציּפש יבצ ר"ד דניירפ ןייז
 רעשיצילַאג:גנויא ּב"ִמִז סָאד טריטקַאדער
 :כוּב ןיא .1910 גרעּבמעל ,,"ךַאנַאמלַא
 רעדיל גנולמַאז ַַא :ןבעגעגסױרַא םרָאפ
 *ציא .ח ג"פ) "'תעש עטמולחרעפ; ט"א
 ןוא (80 זיז ,1909 ,גרעּבמעל ,שטיװָאק
 ,עקָארק ,"תימלושז ג"פ) "דעיל-סעּבעיל ַאז
 טָאה סע עכלעװ ןיא ,(60 ז'ז ,1
 ןופ סולפנייא רעד טליפעג קרַאטש ךיז
 ;קיריל רעשטיײד ןוא רעשיליוּפ רעד
 :מוא רעצנַאג רעייז ייּב יז ןּבָאה ךָאד
 ןּבעגעג ךַארּפש רערעװש ןוא טײקרָאלק

 40 לעטסעמ

 ?רָאפ עטּבַאגַאּב יד ןשיווצ טרָא ןַא ן--מ
 :ָאּפ רעשידיי רעגנוי רעד ןופ רעייטש
 --ךוּב ןטירד ןייז ןיא ,עיצילַאג ןיא עיזע
 "דזייח אטיווח עמעָאּפ רעשינָאסָאליפ רעד
 רע טָאה (44 ן"ז ,1913 ,"תימלושח ג"פ)
 ןיא ןעגנערּבוצנײרַא ווּורּפַא טכַאמעג
 ;בָארּפ עקיּביײא יד עיזעָאּפ רעשידיי רעד
 =ַאמ יד ,שטנעמ ןוא טלעװ ןופ ןעמעל
 =ןטַארַאזע ,"טסיופק ,"בויאח ַא ןופ ןוויט

 *עצ ךָאנ רע זיא ָאד ךיוא םגה ,"ַארטס
 =עּפש ןייז ןיא .שירעמשטייד ןוא ןסָאג
 :ַארד רעד ,קרעװ ןטסקיטכיװ ןקידרעטי

 ט"א ןעמַארג ןיא עיגָאליױט רעשיטַאמ
 ,1921 ,י"נ:ןיוו ,ג"פ רענעגייא) "תונוימדח
 םעלּֿבָארּפ יד רע טלדנַאחַאּב (207 ז"ז
 יירד יד ןיא עּביל ךרוד גנוזיילסיוא ןופ
 ?ירעפעש סלַא עּביל יד :עריא ןעמרָאפ
 רעטשרע רעד--"רוד ןייא;) טּפַארק עש
 ,עּביל יד ,(עיגָאלירט רעד ןופ לייט
 ,עטּבילעג רָאּפַא ןיא טריזילַאודיװידניא
 גנושלעפ רעד טימ ךיז טקידנע עכלעוו
 ,('ט רעט2 רעד -- "ךיאפ) יורפ רעד ןופ
 / לוגלגו) ןדייל ךרוד טזיילעגסיוא עּביל יד
 ךופ 'ט רעט3--"תוגרדמ יירד ןיא ליּפש

 :ָאמ טימ טּבעװעגכרוד .(עיגָאלירט רעד
 יקסװַאלושז ןופ ןעגנַאלקנָא ןוא ןוויט
 ,ריּפסקעש ,ןעסּביא ,("עכיטּפ ןוא סָארעי)
 =יל ענרעדָאמ יד ןופ ךיוא ,קנילרעטעמ

 יד ךיז טנכייצ ,ןעגנומערטש עשירַארעט

 רעשינעצס ריא טימ סא עיגָאלירט !

 א .טייקניש רעשיטעָאּפ ןוא קיטסַאלּפ

 ס--מ טַאהעג טָאה גלָאפרע ןסיורג רָאג
 =יפָא ןשידיי ַא ןופ ןציטָאנ:המחלמ; ךוּב

 ,עשרַאװ ,יקסװָאקשטַאי .ש ג"פ) "ריצ

 ואְוו ,(3867370 ז"ז ,'ט 2 ןיא ,4

 5שַּפ סיורג טימ טנכיײצרַאפ רָאטװַא רעד

 יד טייקכעלשטנעמ רעקיציצה ןוא תוט

 רעד ןופ ןעגנוּבעלרעּביא ןוא ןקורדנייא
 ?יסּפ םעד ייּברעד קידנעלגיּפשּפָא ,המחלמ

 ,ןשינעעשעג יד ןופ טנעמָאמ ןשיגָאלָאכ
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 ךיירטסע ןיא די םעד ןונ גנויצַאּב יד
 ?טסע םוצ ,רוטלוק רעשיכיירטסע רעד וצ
 םעד וצ טיג סָאװ ,דנַאלרעטָאּפ ןשיכייר
 ?כיװ ַא ןופ סערעטניא םעד ךיֹוא ךוּב
 טָאה ,מ -- ,טגעמוקָאד ןשירָאטסיה ןקיט
 ?בָארּפ יד ןגעוו ןּבירשעג ליפ רעייז ךיוא
 רוטַארעטיל ןוא רעטַאעט ןופ ןעמעל
 :עמַא ןופ ןטפירשטייצ ענעדיישרַאפ ןיא
 -ימ ,ל ,"טילַאעטװ יו ,ןליֹוּפ ןוא עקיר
 'םונ ןיא ַא"צ) ירוטלוקח טַאלּבנכָאװ סרעל
 רַאּפ דנַאפעזייר ַאז ןגעוו לקיטרַא ןַא 6
 ?נעענרעד וצ--"רעלטסניק:טרָאװ עשידיא
 יד ןופ רעלעטשטפירש עשידיי יד ןרעט
 ,(ןלייט:טלעוו ןוא רעדנעל ענעדייש רַאפ
 :ַאעט שידייז רעװעשרַאװ יד ,"רעדעפ ידח
 .ו"זַאא "רעטעלּב עשירַארעטילא ,"רעט
 ; םרָאפכוּב ןיא טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ
 :םיוא ,עידעמָאקח ,"ןעיורפ עכַאװש רימח
 רעד ןיא ןדייװ ;1912 ןיוװו ןיא טריפעג
 עשידייז ;?רוטַארעטיל רעשטייד רעטסיינ
 רעשירַאגנוא?שיכיירטסע רעד ןיא ןריציּפָא
 ,,װ ,י ּפ"א ךיוא ןּבירשעג .ַא"א "ײמרַא
 ,ַאלימַאק ,מ .י ,רמוע

 ,1914 ,"טלעװו רעשידוי רעד} ןיא ,רעגינ ,ש

 ןיא ,שטיװָאפוקאי ,ל .א 1151 -- 150 זיז
 ןא252 ןיא ,קָאטשגעניּב ,מ ר"ד 1 1922 "טנייה

 ןיא ,טרעכייװ .מ } 1923 30/ןא ןופ 04
 ,140 ,1925 ,"גנוטיײצסקלָאפ רעזנוא,

 תועובש ברע) ּביל-דוד רעלקעמ |
 ?עג ,עלָאגַאשיימ ןיא .ּבעג ( -- 1
 רַאפ ןוא הבישי ןיא ,רדח ןיא טגרעל
 :בעה טנרעלעג ענליוו ןיא רעטעּפש .ךיז
 ןופ ,שטייד ןֹוא שיסור ךיוא ןוא ,שיער
 ,ןּביירש םוצ טרעטנומעגניוא בויבט ,ח .י
 ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא 7
 ןוא לוש ַא טכוזַאּב ןָאטסָאּב ןיא טשרעוצ
 :כעטילָאּפ ןיא טרידוטש טייצ עסיוועג ַא
 :ַאנרושז .רעינעשזניא ףיוא לוש רעשינ
 :סָאּב ןיא ןּביױהעגנָא טייקיטעט עשיטסיל
 1912 ,"טַאקָאװדַא .ןעשידיא; רענָאט

 עשידיא סָאדי ןָאטסָאּב ןיא ןּבעגעגסױרַא
 6) שילגנע ןוא שידיי ןיא "טַאלּבנעכָאװ
 רעד ןיא טעּברַאעגטימ ןַאד .(םישדח
 =נעטש סלַא ןיירַא רעטעּפש ,"טײהרַאוװח
 ?רושז ןעגרָאמ ןיא רעטעגרַאטימ רעקיד
 :עג ,"רענַאקירעמַאא ןיא ןיוא ןוא "לַאנ
 עשיטסיצילּבוּפ ןוא ןעגנולייצרעד ןּבירש
 ןופ ןגָארפ רעּביא טּפיױהרעד ,ןעלקיטרַא
 ,המלש-ןּב ּפ"א ךיוא ,קיטילָאּפ רענײמעגלַא

 -- 1866 ס/ע) .א ,י ןָאסירעמ
 ןופ ןעמָאנ רעטריטּפָאדַא ( |
 .ש טיווָאמיכורעי םהרבאיבקעי
 ןיז .טנגעג רענליוו ,עיוועי ןיא .ּבעג
 .,םחורי ,רעטָאפ

 רעשינּבר ַא ןופ
 ?זעז ןיא עילימַאפ
 טָאה עכלעוו ,רעמ
 :עג סחיתמ ךיז
 ,יישר טימ ןעוו
 ,שמור ןופ בורק ַא
 ןשִיערּבעה םעד
 ןופ רעצעזרעּביא
 ַא דײַא ןעוועג זיא ,"ָאזורק ןָאזניּבַארז
 ףיוא ,יירעמערק ןופ טּבעלעג ןוא ןדמל
 ןוא ןרָאװעג טמערָארַאפ רעטלע רעד
 םעד ,דָארָאגװָאנ ןיא דמלמ ַא ןעוועג
 5 וצ ,עגליוו ןופ לַאטרַאװק ןעמערָא
 ןיש 7 וצ ,רדח ןיא ןייג וצ ןּבױהעגנָא

 ?ערּבעה ןּבירשעג 8 וצ ,ארמג טנרעלעג
 רעד ןיא ןעמוקעגנָא 11 וצ ,םיריש עשִי
 ןַא רַאפ טמְׁשעג ,הבישי רעדָארָאגװָאנ
 עג ,ענװָאק ןייק קעװַא 12 וצ ,יוליע
 רעטנוא שרדמ:תיּב ןיא ךיז רַאפ טנרעל
 שריה 'ר קיגרסומ םעד ןופ החגשה רעד
 .עקדָאּבָאלס ןופ הבישי:שאר םעד ,סהיח
 תאטחק סמולּבנעיליל ןופ םשור ןרעטנוא
 .ליִּב וצ ןּבערטש ןּבױהעגנָא "םירוענ
 ?םערָא סלַא ךיז קידנרעגלַאװ ןוא ,גנוד
 הבנגּב ,ךעלטעטש ענעדײשרַאפ ןיא רוחּב
 =יײֵלעֶג ןֹוא שטייד ןוא שיסור טנרעלעג
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 ?עג םינמז רָאּפַא ,ךעלכיּב?הלּכשה טנע
 :פעשַאּב ךיז ,בושי ןפיוא דמלמ ַא ןעוו
 ןיא רערעל רעשיערּבעה סלַא טקיט
 רעטנוא .טעטש עשיווטיל .ַא"א ענליוו
 ?עָאטװַאע סרעקסניּפ ,ל ןופ גנוקריוו רעד
 יַאנ רעקיטסײג ַא ןרָאװעג ?עיצַאּפיצנַאמ
 ?סיוא 1887 ,ןויצ:בבוח ַא ןוא טסילַאנָאיצ
 עטשרע יד ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעג
 ?בַאפ ַא ףיוא טעּברַאעג םישדח עכעלטע
 ןבעגעג ןַאד ,רעיינ-לדמעה סלַא קיר
 :םיילג ,ןדנוטש עשילגנע ןוא עשיערּבעה
 2ֵאפ ןשיניצידעמ ןפיוא טרידוטש קיטייצ
 ,טעטיסרעווינוא-ַאיּבמולָאק ןופ טעטלוק
 טריציטקַארּפ ןוא טקידנעעג 1892 ןכלעוו
 :יא--,י"נ ןיא רָאטקָאד סלַא ןַאד טניז
 רעשידי רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענ

 ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאּב רעשיטסיכרַאנַא
 טיײקיטעט עשירַארעטיל ןייז ,מ טָאה
 רעטנעָאנ סלַא ןּבױהעגנָא שידיי ןיא
 ןופ דילגטימ ךיוא ןוא רעטעּברַאטימ
 רעדז ןופ עיגעלָאק רעלענָאיצקַאדער רעד
 ואוו ,(ַאפּפַאי ףסוי עז) 1889 ?טײהרַאװ
 קנַארפ .א .פ ּפ"א טריפעג ַא'צ טָאה רע
 ,"ךוּברעטרעװ:?סקלָאפז גנולײטּפָא ןַא
 .:ער ןיז ןשיטסיכרַאנַא ןיא קידנשטייטרַאפ
 :עלטּפַאשנסיװרוטַאנ ןוא ערענָאיצולָאװ
 :ַאּב ךיז רע טָאה רעטעּפש ,ןפירגַאּב עכ
 ?שידיי ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןיא טקיליײט
 טּפיוהרעד ,ןטפירשטטייצ עשינַאקירעמַא
 ןוא ".ש .א .פ7 עשיטסיכרַאנַא יד ןיא
 ךיוא ,"דניירפ רעטיײּברַאא רענָאדנָאל
 ןאו ,"טפנוקוצא ,"טַאלּב דנעבָאװ ןיא
 ן--מ ריד ,קנַארפ ,יירפ .פ ּפ"א טָאה רע
 ?קיטרַא עשיטסיצילּבוּפ טכעלטנפערַאפ
 םוילַאיצָאס ןופ ןגַארפ יד ןגעװ ,ןעל
 טײצ עסיוװעג ַא טָאה ,םויכרַאנַא ןוא
 ;?,ש .א ,פח יד טריטקַאדער ךיוא .(1890)
 רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ רעגנעהנָא סלַא
 רַאפ טּפיוהרעד ןעוועג זיא סָאװ ,עּפורג
 טריטקַאדער 1899 רע טָאה עדנַאגַאּפָארּפ

 --עּפורג רעקיזָאד רעד ןופ ןַאגרָא םעד

 :רושז:שרוח ןשיטסיכרַאנַא ןטײנַאּב םעד
 ,(1902--1899) "טּפַאשלעזעג עיירפח לַאנ
 ;נָא ןַא ךיוא ןרָאװעג .מ זיא רעטעּפש
 רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעד ןופ רעגנעה
 ?טנפערַאפ ןיז םעד ןיא ןוא טייקיטעט
 יא .פװ ןיא ןעלקיטרַא עירעס ַא טכעל
 :ַארּב ערעדנוזַאּב ַא ןוא ,1906 ינוי ,".ש
 -יִלֲאֹּפ איד ןוא סומזיכרַאנַא רעדח רוש
 :רָאפ ַא ןוא קיטירק ַא | טייקגיטעט עשיט
 ,1906 ,י"ב ,לעזיימ סקַאמ ג"פ) ײגָאלש
 ?רַאש ַא וצ טריפעג טָאה סָאד ,(48 ו"ז
 טייז ןייא ןופ ן--מ ןשיווצ קימעלָאּפ רעפ
 יד ןוא ןטסיכרַאנַא עשיסקָאדָאטרָא יד ןוא
 ןופ עדנַאגַאּפָארּפ רעד ןופ רעגנעהנָא
 =רעּב יו ,טייז רערעדנַא רעד ןופ טַאט
 ר"ד ,ןיוועל .ל ,ןַאהַאק ףסוי ,ּביל עט
 יא ,פװ רעד ןופ רָאטקַאדער ,ןהָאק .מ
 ףלָאדור ךיוא ןוא יקסוָאנַאי .ש ".ש
 :רושז:שדוח רענָאדנָאל ןייז ןיא רעקָאר
 רעד טימ ,רעטעּפש ,"לַאנימרעשזפ לַאנ
 רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ גנוכַאװשּפָא
 ּפָא טּפיוהרעד ךיז .מ טָאה ,גנוגעווַאּב
 טעּברַא רעכעלטפַאשנסיװ טימ ןּבעגעג
 יָאלָאיצָאס ,עיפָאסָאליפ ןופ טיּבעג ןפיוא
 ןופ ,קיגָאגַאדעּפ ןוא עיגָאלָאיזיפ ,עיג
 ר"ד ןיא טקילײטַאּב ךיז טייצ וצ טייצ
 ,ןעּבעל עיינ סָאדד סיקסווָאלטישז .ח
 שקַאדער ךיוא טייצ עסיוועג ַא סעכלעוו
 ייפ ַא טכעלטנפערַאפ טרָאד ַא"צ) טריט
 ןופ טיקגיצנייא ידח רויטע ןשיפָאסָאל
 ןטצעל םעד ןיא ,("לַאטלעװ ןיא ןעשנעמ
 ר"א לַאנרושז ןקיזָאד םעד ןופ סיזַאפ
 (3-4ג ,1922) רעגינ :יקסווָאלטישז ןופ
 טלעװ רעד ןיאק גנולײטּפָא יד טריפעג
 ךָאנ ,"טּפַאשנסיו ןוא עיפָאסָאליפ ןופ
 סלַא יקסוָאנַאי ,ש ןופ עיצַאנגיזער רעד
 -רפ ".ש .א .פז רעד ןופ רָאטקַאדער
 טפירשטייצ יד טריטקַאדער 1920 גניל
 =וצ רעטעּפש ,טסוגװַא זיּב לירּפַא ןופ
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 רערעל שוּבײל ןוא ּבקעי טימ ןעמַאז
 לַאנרושז ןשיגָאגַאדעּפ םעד טריטקַאדער
 1924 טניז ןּבעגעגסױרַא) "דניק רעזנואז

 רעד ןופ עיצקעס:סגנויצרעד רעד ןופ

 ?טױא?טּפױה רעד--,(י"ג ןיא "עגיל:רוטלוק,
 טסנידרַאפ רעסיורג ןייז ןוא ס--מ וט
 :לוק ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ
 =גסיו רעז ןופ טיּבעג ןפיוא זיא רוט
 .שידי ןיא רוטַארעטיל רעכעלטפַאש

 ,עטשרע יד ןופ רענייא ןעװעג זיא רע
 ?עג טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד טינ ּביוא
 שידי ןיא ןגָארטוצרעּבירַא טּבערטש

 עשיעּפָארײא יד ןופ קרעװ עטסנרע יד
 יַאזירַאלוּפָאּפ עגיליּב טָאטשנָא רעקנעד
 ײר עצנַאגַא ןפַאשעג טָאה ןוא סעיצ
 עכלעוו ,ןעגנוצעזרעּביא עײרט:לַאניגירָא
 רעד רַאפ טרעװ ןסיורג ַא ךיוא ןּבָאה
 :עּברַאסױא רעד רַאפ ,ךַארּפש רעשידִיי
 ,ליטס ןכעלטפַאש:סיוװ ןשידיי ַא ןופ גנוט
 םעד ףיוא טעּברַא ערעסערג עטשרע ןייז
 ןופ גנוצעזרעּביא יד ןעוועג זיא טיּבעג
 ג"פ) "טייהיירפפ סללימ טרַאוטס ןָאשזד
 ןופ ?קעהטָאילּביּב עלַאנָאיצַאנרעטניא
 ,258 ן"ז ,1909 ,י"ב ,ָאקנעלַאװע ,מ .א
 ןוא רעסַאפרַאפ ןופ עיפַארגָאיּב ַא טימ
 ןגעוו יקסוװָאלטישז .ח ר"ד ןוכ המדקהַא
 סָאװ ,גנוצעזרעּביא רעד ןוא טרעוו םעד
 ךיוה רעד ףיוא םודעמוא טעמּכ טהעטש;
 עגינייא ןיא ...ךַארּפש רעשידוי רעד ןופי
 ךיוה ַאזַא ףיוא ..ןעלעטש ענעטלעז טינ
 ךָאנ רעהַא זיּב זיא יז רעכלעוו ףיוא
 ג"פ .זרעד טָאה ןַאד .("ןענַאפשעג טיג
 ןופ גנוצעזרעּביא ס--מ ןבעגעגסױרַא
 ןוא ?םויכרַאנַא רעדא ךוּב סרעכַאּבצלע
 עטסרע יד" סרעסנעּפס טרעּברעה ןופ
 :יטעטניס ןופ םעטסיס ַא ןופ ןעּפיצנירּפ
 עט2 ;197 ו"ז ,1910) "עיּפָאזָאליפ רעש
 ,(י"נ ,"גַאלרַאפ רעשירַארעטילװ עגַאלפיוא

 ןענייז ןעגנוצעזרעּביא ענייז ןופ ייר ַא
 :יֵל רעשידיי רַאפ ג"פז םעד ןיא סױרַא:
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 *יימ .נ ןופ "טפַאשנסיװ ןוא רוטַארעט
 :עג גנַאלנרָאי ןיא ,מ ןכלעװ ןופ) לעז
 :ונייהד ,(רָאטקַאדער רעשירַארעטַיל ןעוו
 םוצ טײקמַאזכרָאהעגנוא ןופ טכילפ ידח
 רעטכיד ןשינַאקירעמַא ןופ -- "טָאטש
 טימ ,ָארָאהט דיווייד ירנעה רעקנעד ןוא
 רעסַאפרַאפ םעד רעּביא ריפניירַא ןַא
 ַאדעהװ ;(64 ז"ז ,1907) טייצ ןייז ןוא
 ןעמַארד-"םי ןופ יורפ ידח ןוא "רעלּבַאג
 יד/ ןםי .א ּפ'א ,ןעסּביא קירנעה ןופ
 :יפ ןוא שילַארָאמ ,גיטסייג / "גנוהיציע
 עגַאלפיוא עט2 ;279 ז"ז ,1910) "שיז

 ןעשנעמ ןופ גנומַאטשּפָא ידי ;()11
 | טכעלשעג וצ תוכיישּב ּבײלקּפָא רעד ןוא
 :ילגנע רעטצעל רעד ךָאנ טצעזרעּביא
 רעשיפַארגָאיּבַא טימ עּכַאגסױא רעש
 רהיפניירַא ןַא / רעסַאפרַאפ םנופ עציקס
 רוטרַא ,שוד .פָארּפ ןופ םזיניװרַאד ןיא
 "טרירטסוליא ,ּב 3 ןיא / ןָאסמָאהט
 1913 .,(31213687364 ן'ז ,1921 ,"נ)
 ?גירגעג גנוקריװטימטּפיױה ס--מ ייּב זיא
 :ַארעטיל:ןיקטָאּפָארקא יד ןרָאװעג טעד
 :ָאק רעשַיײטרַאּפמוא ַא--"טפַאשלעזעג:רוט
 ןיא ןּבעגוצסױרַא ףיוא ג"פ רעװיטַארעּפָא
 ,רעקיסַאלק עשיטסילַאיצָאס יד שידיי
 ימ ןכלעוו ןופ) ג"פ ןקיזָאד םעד ןיא

 ?טנפערַאפ רע טָאה ,(ןמאנ רעד זיא
 קרעװ ייר ַא גנוצעזרעּביא ןייז ןיא טכעל
 :ײזנעגעגפ :יװ ,ןיקטָאּפָארק רעטעּפ ןופ
 ַא סלַא ןעשנעמ ןוא תויח ייּב ףליה עגיט
 יעּפס ַא טימ / גנולקיווטנע ןופ רָאטקַאפ
 (* רעסַאפרעפ ןופ עדעררָאפ רעלעיצ

 יָארק טקירחד עדעררָאפ רעקיזָאד רעד ןיא (*
 סָאװ ,ןגינעגרַאפ סיורג ןַײז סיוא בגא ןיקטָאּפ

 יסיֹורַא ,ןוא שידי ןיא סױרַא טײג קרעװ סָאד
 רעטסרעכיז רעד} זא ,קנַאדעג םעד קידנעגנערּב

 ןופ עינָאמרַאה א ןעגנערּבוצנײירַא יוזא יװ ,געוװ

 ,ןענָאיצַאנ ענעדיישרעפ יד ןעשיווצ ןעגנוּבערטשעּב

 לָאז טײהשנעמ רעד ןופ לײט רעדעי זַא--זיא

 יד ןעכַאמ רעכײר ןוא ןעלקיװטנע רעטײװ ץלַא

 ןופ ןעסאמ לד ןופ טדערעג טרעװ סָאװ ,ךארּפש
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 ז"ז ,1913) "עּבַאגסױא רעשידיא רעד וצ
 ??רעװ ןוא ןעקירּבַאּפ רעדלעפ+ )3
 ןעדנוּברעפ עירטסודניא רעדָא / רעּפעש
 טײּברַא עגיטסייג ןוא רוטלוקירגַא טימ
 ;(410 ן"ז ,1914) "?טײּברַא:דנַאה טימ
 ןוא גנומַאטשּפָא יד / 1 ,ּב | קיטע ידי
 ,283 ןײז ,1924) "לַארָאמ ןופ גנולקיװטנַא

 סָאד זַא ,"טײהשנעמ רעד ןופ לײט ןעקיזָאד םעד

 "ןמיטס וצ יוַא יװ ,געװ רעטסרעכיז רעד, זיא

 סָאד ןעלקיװטנע וצ טעטילַאנָציצַאנ עדעי ןעריל

 ירעפ ןיא טײּברַאעגסױא טָאה יז סָאװ ,עטסעּב

 רטנעגײא רהיא ןיא ןעטרעדנוהרָאי ןיפ ףיול -

 ןערעכײרעּב וצ געװ רעטסרעכיז רעד ,,,הביבס

 עלַאנָאיצַאנ ענעי עלַא טימ השורי עניימעגלא רעזניא

 הטרעוו ןעלעיַצעּפס ַא ןעּבָאה עכלעװ ,ןעכירטש

 ןוא עיזעָאּפ רעד ,ןעפירגעּב עיפָאסָאליפ יד רַאפ

 רע טליפ רַאפרעד זא ,סיוא רע טריפ ,"טסנוק
 יעג יד, ןהעז וצ םהענעגנָא יוזַא לעיצעּפס , ךיז

 סָאװ ,ךארּפש א ןיא טקורדעג "ףליה עגיטייזנעג
 רעד ןופ לײט ןעשּביה ַא ןופ טדערעג 'טרעװ

 ײרָא ענעגײא ןא ןיוש טָאה סָאװ ןוא טייהשנעמ

 ענייז ןײרַא טגָארט עכלעװ ,ףוטַארעטיל עלעניג

 ענײמעגלַא יד ןיא ןעכירטש עלַאנָאיצַאנ ענעגייא

 יַאֹּב ךיױא ָאד לָאז ."טייהשנעמ רעד ןופ תורצוא

 יַאטשעג ןיקטָאּפָארק זיא ללכּב זא ,ןרעװ טקרעמ

 רעשיטסיכרַאנצ רעשידיי רעד וצ טנעָאנ רעַײז ןןענ

 טָאה רע ואװ ,ןָאדנָאל ןיא סרעדנוזאּב ,גנוגעוװַאּב
 ןיא טקילײטַאפ ךיוא ךיז ןוא ,טּבעלעג גנַאלנרָאי

 רעדע יװ ,ןפירשטײצ עשיטסיכראנא עשידיי יד

 .א"א "דנירפ רעטײּברא

 טָאה טפַאשלעזעג*רוטַארעטיליןיקטָאּפָארק יד

 .רעד ןיא קרעװ יײר עצאג א ןּבעגעגסיױרא ךיוא

 סניקטָאּפָארק :ונייהד ,ערעדנא ןופ גנוצעזרעּביא

 "רָאפ א טימ -- *רענָאיצולָאװער א ןופ ןרָאומעמ,

 ייד ,ג ןופ ,זרעּביא ,סעדנַארּב גרָאעג ןופ עדער

 עשיסור ןיא , ,(526 ז"ז ,1912) ;מ ןופ ר"א דיוװ

 ,1922) ןיסיק ,י ןופ--"סעמרוט עשיזיוצנארפ ןוא
 רעד ןיא טײקכעלקריװ ןוא ןלַאעדיא , {(295 זיז

 ר"א דלעפנעזָאר .ה ןופ--"רוטארעטיל רעשיסור

 סנָאדורּפ ,שז .ּפ ;(.ב 2 ןיא ,1922) .מ ןופ

 ; קינלַארָאק .א ר"ד ןופ--7? םוטנעגייא זיא סָאװ;

 ןופ --"ןעטפירש ענעּבילקעג, סנינוקַאּב ליאַאכימ

 ןופ עציקס רעשיכַארגָאיּב א טימ ,קַאילּפערק ,י

 .טיּב ןוא יענדיס ;(307 ז"ז ,1919) רעקָאר ףלָאדור

 --"םזינָאינוי ךײרט ןופ עטכישעג יד, סּבּבעװ סיר

 ןיא ,1921) סעדיורּב אביקע ןיא דיװייז ,ג ןופ

 : ,(817 זײז ,'ט 2

 .ייגונעג :
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 ;(ועדעּבעל .נ ןופ ריפנײרַא ןַא טימ
 --"םוטנעגייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעדח
 ;(504 ז"ז ,1916) רענריטש סקַאמ ןופ
 -- "רעטייּברַא יד ןוא טפַאשנעסיװ ידז
 ,ּב םעד ןיא) לַאסַאל דנַאנידרעפ ןופ
 רעד ;לַאסַאל ןופ "ןעטפירש ענעּבילקעג
 ,יב םעד ןופ לייט רערעסערג ,רעט2

 ןוא לַאטיּפַאק רעדָא עצלוש  ַאיטסַאּבװ
 ןַא טימ טצעזעגרעּביא זיא ,"טײּברַא

 ז"ז ,1916 :;קַאּבָאר .א ,א ןופ ריפניײרַא
 ןופ קיטירק / לַאטיּפַאק סָאדד ;()4
 לרַאק ןופ ,"עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ רעד
 סיקסטוַאק .ק ךָאנ .ורעּביא ,סקרַאמ

 3 ןיא ,יּב 1) עֿבַאגסױא?סקלָאפ רעשטייד
 =רָאפַא טימ ,1270 ז"ז ,18--1917 ,ט

 :ַארגָאיּבַא וא רעצעזרעּביא ןופ טרָאװ
 יד, -- (סקרַאמ לרַאק ןופ עציקס רעשיפ

 עגנוי יד סָאװ ,גנומענרעטנוא עטסערג

 שידיא ןיא רוטַארעטיל עכעלטפַאשנסיװ

 ,"ןערהיפוצכרוד טגַאװעג טציא זיּב טָאה
 ?טקניּפ עכילנהעװעג ידח רעכלעוו יב

 לַאניגירָא םוצ טייהיײוט ןוא טייקכיל
 ןעװעג טינ טיּברַא רעד טָא רַאפ זיא

 רעטסעפ ס'רעצעזרעּביא םעד
 ס'רעסַאפרעפ םעד רעּביא ביג :ללּכ
 ןיא ,טסהעטשרַאפ וד יװ יונעג ױזַא ןיז
 ,ךילגעמ ּבױא רעטרעװ ענעגייא ענייז

 ,טומ וד ּבױא רעטרעװ ערעדנַא ןיא

 יא ןעטסעּב םעד ןיא גידנעטש רעּבָא
 םעד ןיא טָאה--"טסנָאק וד סָאװ ,שיד

 םעד ןיא ןרעוו טריציפידָאמ טזומעג לַאפ
 רעטנוא רעּביא ּביגק :לעגער ןרעגנערטש
 ,ןיז םעד רָאנ טינ ןדנעטשמוא עלַא
 רעטסערג רעד טימ םרָאפ- יד ךיוא רָאנ
 שידיא ןעגיסילפ ַא ןיא ,טייקכילטקניפ

 ?דנעטשרעפ ַא זיױלּב ןיא ,ךילגעמ ּביוא
 ןופ (* "טחמ וד ּבױא ,שידיא ןעכיל

 לרַאק ןוא רענריטש ןופ קרעװ יד ןיא )

 ןיא רשפא לָאמ ןטשרע םוצ--בנא זיא סקרַאמ

 ןצונַאב וצ וּורּפ רעד ןרָאװעג טכַאמעג -- שידיי

 ןופ ּבײהנָא םייּב תויתוא עקיטנאהסיורג שידײ ןיא

 | ןעמעננגײא ןופ ךיוא יװ ,ץאז ןדעי
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 ןיא ןענייז ןטעּברַא עלעניגירָא ס--מ
 ?קריוװ ןוא ןלַאעדיאװ ;סױרַא םרָאפכוּב
 ןופ ןבעגעגסױרַא) גָארטרָאפ ַא--"טייקכיל

 ?שיטסיכרַאנַא -- טייהיירפ ידצ ג"פ םעד
 יד ןופ טפירשטַאנַאמ עשיטסילַאקידניס
 ןופ ןָאיצַארעדעפ עדנעכערּפש * שידיא
 רעטומח ;(31 ז"ז ,1914 ,י"נ ,יַאקירעמַא

 רעטומ רעד רַאפ ךוּברהעל ַא / דניק ןוא
 ןערעגנַאװש ןתעּב ןערהיפ וצ ךיז יװ
 ג"פ) "דניק סָאד ןעװעדַאה וצ יװ ןוא
 / ענעיגיהא ;(64 ןז"ז ,1912 ,לעזיימ .נ

 :עג סָאד ןעטיהרעפ וצ יװ ערהעל יד
 :ָאק לַאנָאשיײקוידע* רעד ןופ ג"פ) "דנוז
 ,1916 ,י"נ ,גניר?רעטעּברַא ןופ "עטימ
 קידנעטשלופ ַא--"עיגָא לָאיזיפז ; (100 ז"ז
 5 ןיא ,דנַאטשנגעג סעד ןופ ךוּבטסקעט
 ,(22--1918 ,ג"פ ,זרעד) יט

 "רַא רףעשיויא רעד ןופ עטכישעג , ,ןיגרוּב .ה

 ןיא ,ָארַאטָאלָאז .א ר"ד !'גנונעװעּב.רעטיײּב

 :טישז .ח ר"ד ;30111 1909 "ןעבעל עַײנ סָאד,

 ,יקסװָאל
 ,1910 ,"רנירפ} םוצ ענַאלײב ןיא ,"שידוי ףיוא

 "עורעביא ענייז וצ ,מ ןופ תומדקה יד ; 85

 (ןעגנוצ

 --1870 22/וװ0 ענירעטַאק ןָאסירעמ

 :עמ .א .י ר"ד ןופ יורפ (
 רעד ןיא ווָארַָאזוועי .בעג ;ןָאסיר
 :ןרעטלע ןעמורפ ריא ןופ ערעפסָאמטַא
 ךיז ,,ּבוג רעקסּבעטיװ ,לעווענ ןיא ,זיוה
 לסיּב ַא וליפא ןוא ךנּת טימ טּפַאזעגנָא

 רָאי 10 ֹוצ ןוא תודיסח ןוא דומלּת טימ
 -טּפִׁש .שיערּבעה טנכייצעגסיוא טשרעהַאב

 ?ליִּב רעכעלטלעוו וצ ןעמונעג ךיז רעט
 "םויליהינ טימ טקעטשעגנָא ךיז ,גנוד
 עריא או ,שזילעוו טזָאלרַאפ 1888 ןוא
 קעװַא ןוא ,טניואוועג ןַאד ןּבָאה ןרעטלע
 ןיצידעמ טרידוטש טָאה .עקירעמַא ןייק
 יז .רָאטקַאד סלַא טקידנעעג 1895 ןוא
 :ַאקידַאר רעד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג זיא
 ךיוא ךיז ןוא גנוגעװַאּב?רעטעּברַא רעל
 רעד ןיא טײצ וצ טייצ ןופ טקילײטַאּב

 . רעסנעּפס,..,רעגינ .ש ;ׂש ,1910 ,וס
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 ןָאסרעסיז עזָאר פ"א ,עסערּפ רעשידיי
 .א .פײװ רעד ןיא עציקס ַא טכעלטנפערַאפ

 ?רעדניק רעּביא ןעלקיטרַא ןּבירשעג ,".ש
 זעגַארפנעיורפ ,טעּברַא-רעדניק ,גנויצרעד
 "טפנוקוצק ןיא ןעיורפ רַאפ טכערמיטש
 רעטעּפש ,18--1917 ,13--1912 ,2
 ןיא ןכַאז עקינייא טכעלטנפערַאפ ךיוא
 ּפ"א ,1921 "גָאט; ןיא ,1920 ".ש .א פז
 ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב ןיא .רפוס ארזע
 *ביִּב ?טפַאשלעזעג רעד ןיא יורפ איד
 ןופ ןּבעגעגסױרַא ,"גנודליּב? קעטָאיל
 ,1907 ,"ג ,ילַאנימרעשזק עּפורג רעד

 ?שדוח ןיא טקורדעג טשרעוצ ;82 ז"ז
 / .(1900 ,"טפַאשלעזעג עיירפ , לָאנרושז

 -- 1850) רודגיבא ןיימשלעמרעמ
 =ַאג ,וַאלסירָאּב ןיא .ּבעג (1925 14/א
 טָאה ,ןימינב ,רעטָאפ ןייז ואוו ,עיציל
 טָאה רע ,עירעניפַאר:טּפַאנ ַא ןטלַאהעג

 . +מורַא ליפ רעייז
 ןיא ןעװעג ,טזייר
 ,עטוקלַאק 4,י"א
 ןיא ךיױא רשפא
 טּבעלעג ,עינָאּפַאי
 טײצ עסיוועג ַא
 רע .עינעמור ןיא
 טכַאמעגכרוד טָאה
 / ַא ןופ ןזַאפ עלַא
 ?טימ ןעוועג 81--1879 ,ליּכשמ ןשיצילַאג
 ןשירָאטַאלימיסַא םעד ןופ רָאטקַאדער
 בהואהפ שיערּבעה ןיא טַאלּבנכָאװיײװצ
 :פיוא םייּב רעטעּפש ,יוּתדלומ ץראו ומע
 רעלַאנָאיצַאנ רעשידי רעד ןופ ןעמוק
 רעד ןּבעגעגּפָא טּפיױהרעד ךיז גנוגעװַאּב
 םורַא ,טעּברַא:סגנויצרעד רעשיערּבעה
 עשיערּבעה עטשרע יד טעדנירגעג 3
 יב טריפעג יז ןוא לשימעשּפ ןיא לוש
 ןיא טּבעלעג רע טָאה ךָאנרעד ,9
 =עטלעהרַאפ עלעירעטַאמ ערעווש ץנַאג
 ,קסלעּב ןיא רחוס רעניילק סלַא ןשינ
 --.ןּברָאטשעג ךיוא זיא רע ואוו ,עיועלש
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 ןרושָארּב ייר ַא ןּבעגעגסױרַא טָאה .8
 ,שיערּבעה ןוא (ינויצה ּפ"א) שידיי ןיא
 עללַא יצ ןויצ ןופ ףעירּב ַאװ :ונייהד
 ?עג | תולג ןיא רעדניק עּבעיל ערהיא
 באב העשּת ףיוא ינויצה ךרוד טקיש
 יירעקורדכוּב) "ונתולגל ה"כתת ףלא תנש
 *וי רעד ןָאיצקַאדערװ ,ןיטַאהָאר ,ח ןופ
 ןײז ,1894 ,גרעּבמעל ,"גנוטייצ ןעשיד
 }(1897 ,לשימעשּפ) "רעטכיל הּכונחח } (2

 :רַאפ שיערּבעה ןיא ;"תוישק עּברא;
 לעװ ט"א לקיטרַא ןַא ַא'צ טכעלטנפע
 ספָאהנרעפ .י ןיא) "תורחל הלּכשה ידי

 ןּבעגעגסױרַא ,(1899 ,"םיעשעש ירפסז
 :בתֹּכ ןיא טזָאלעגרעּביא ,לכיּב:קודקיד ַא
 .עיטַאמָאטסערכ עשיערּבעה ַא די

 יָארק ןיא גָאלָארקעגנ ;{"ריכזמה ףסא, ,עּפּפיל
 יַאװירּפ 1220 ,1926 ,ואסששצ 122160014 רעװעק
 .רעמ טנעדוטס ,לקינײא ןיײז ןופ גנולייטטימ עט
 ןשידיי ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעװעקָארק ,ןייטשלעמ

 ,טוטיטסניא ןכעלטפאשנסיוו

 ( . 1880-=  םורַא) ,א ןישזערעינ
 עמ םהרבא ןופ ןעמָאנ רעטרעדנעעג
 ?ערעמ לטעטש ַא ןיא .ּבעג ינעשזער
 ןופ עינָאלַאק רעשידיי ַא ןיא) ינַאשז
 :ָאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב .(?.ּבוג רענָאסרעכ

 ךיוא לָאז ןוא גנויצרעד עשידיי עלענ
 ?לעזעג ןייז ,תובישי ןיא טנרעלעג ןּכָאה
 .עגנָא רע טָאה טייקיטעט עכעלטּפַאש
 :עּפש ,טסיערּבעה ןוא טסינויצ סלַא ןּביױה
 טסישידיי רעסייה ַא ןרָאװעג רע זיא רעט
 סעדָא ןיא ןרָאװעג טסֹואווַאּב זיא ןוא
 םעד ןגעק ּפמַאק ןקיטפעה ןייז טימ
 הרבחח רעד ןופ לייט ןשירָאטַאלימיסַא
 :עדָא ןופ רערעל סלַא ,"הלּכשה יציפמ
 :נייַא ןּבוהעגנָא ,מ טָאה זיוה:םימותי רעס
 =עג ,טלַאטשנַא רעד ןיא שידיי ןריפוצ
 וצ .ןרָאטַאיצניא יד ןופ רענייא ןעוו
 ,שידיי ףיוא רוטַארעטילײרעדניק ןפַאש
 ,"ךַאלעמילבװ ג"פ םעד טעדנירגעגטימ
 :דנעצ רָאּפַא ןּבעגעגסױרַא טָאה סָאװ

 22 ןישזערעמ --- ןײטשלעמרעמ

 ?גיק עטצעזעגרעּביא ןוא עלעניגירָא גניל
 רעד וצ רעּבירַא רעטעּפש) ךעלכיּב:רעד

 ןפלָאהעג ןײלַא ,("עגיל-רוטלוקז רעסעדָא
 :רעדניק עשידיי עטשרע יד ןטײרּפשרַאפ
 ּפמַאק ןסייה ַא טריפעגנָא ללכּב ,ןּבַאגסױא
 רעסעדָא רעד ןיא טּפוהרעד ,שידיי רַאפ
 קידנטערטפיוא ,"הלּכשה:יציפמ הרבחח
 ןגעק ייס ןטסיערּבעװ יד ןגעק ייס
 זיא ןרָאי עגנַאל .,ןרָאטַאקיפיסור יד
 :עדָא יד ןיא רערעל ַא ןעװעג רע
 ,"הלּכשה יציפמ תרבח? רעד ןופ ןלוש העס
 טימ ןּבעגעגּפָא ךיוא ךיז טייצ עסיוועג ַא
 ןופ רעטעּברַאטימ סלַא קיטסילַאנרושז
 ןּבירשעג ,ןעגנוטייצ עשיסור .רעסעדָא
 ןגָארפ עלַאנָאיצַאנ רעּביא טּפיױהרעד
 :עג רע זיא עיצולָאװערײץרעמ רעד ךָאנ|
 רעשידנוּב רעד ןופ דילגטימ א ןרָאװ
 ןַאד טניז ןוא סעדָא ןיא עיצַאזינַאגרָא
 :עט עשיטילָאּפ עוויטקַא ןַא ןּבױהעגנָא
 :ָאק ןיא ןרָאװעג טלייוװעגסיוא ,טייקיט
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,"דנוּבז ןופ טעטימ

 סלַא ,ןצנערעפנָאק = ײטרױַאּפ ענעדיישרַאפ
 -עג טלייוועגסיוא "דנוּבז ןופ רעייטשרָאפ
 הליהק רעד ןופ דילגטימ ַא ףַאפ ןרָאװ
 .ןופ ךיוא רעטעּפש ,טַארטָאטש ןופ ןוא
 רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ רעקילַײװטיײצ רעד
 רענעי וצ .עניַארקוא ןיא גנולמַאזרַאֿפ
 ןוא דנוּבײ רושָארּב ןייז טרעהעג טייצ
 ןופ טעטימָאק ןופ ןּבעגעגסױרַא) ,"םזינויצ
 ןופ טקורדעגרעּביא ;1918 סעדָא ,"דנוּבײ
 ,1918 ,עשרַאװ ,יןעגַאופ-סנעּבעלא ג"פ

 }םעדעמ ,וװ ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ ,63 זיז
 ןופ עּבַאגסױא עשיסור ַא ךיוא ןַאהרַאפ
 זיא סָאװ ,("דנוּבק ןופ טעטימָאק רעגלָאװ
 .וּורּפ רעיינ סלַא רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג
 רערעלוּפָאּפ ןוא רעצרוק ַא ןיא ןּבעג וצ

 קיטירק ןוא קיטסירעטקַארַאכ ַא םרָאפ

 ןוא עירָאעט רעשיטסיניצ רעד ןופ

 ,סיוא טקנוּפדנַאטש ןשידנוּב ןופ קיטקַארּפ

 ךיוא ..מ טָאה עמעט רעקיּבלעז רעד ףיוא
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 ענעדיישרַאפ ןיא ןטַארעפער ןטלַאהעג

 ךיז .דנַאלטור ןוא עניַארקוא ןופ טעטש
 :ידנוּב רעסעדָא יד ןיא טקילײטַאּב ךיוא
 78606410/ !1גש+מ ?0- יװ ,ןּבַאגסיױא עש

 תססמ, 2826014 2662 8חפמאאט} 11006-

 רעטעּפש .ַא"א "קָאלג רעדח , תנהטוואמ
 דצמ ןרָאטַאיציניא יד ןופ רענייא ןעוועג
 טימ ןעמַאזוצ ןּבָאה סָאװ ,"דנוּבז טעד
 לגילפ ןקניל םעד ןופ רעײטשרָאפ יד
 ןוא ןַאטיװעל ,מ ?עטקיניײארַאפ, יד ןופ
 :רַאפמָאקח םעד ןפַאשעג יקסווָאקַאװָאנ .י
 ?ןצ ןכיגניא ךיז טָאה רעכלעוו ,"דנַאּב
 קא םיּב .פ"ק רעד טימ ןסָאגעגפיונ
 ןעוועג ןעניקינעד ךרוד עניַארקוא ןריּפ
 ינֹומֲאק רעלַאגעלמוא רעד ןיא קיטעט
 רעד ןוא רימָאטישז ןיא גנוגעווַאּב רעשיטס
 ןייק ןרָאפעגרעּבירַא ךָאנרעד ,הביבס
 -1ריפנָא ןַא טמענרַאפ רע ואוו ,עװקסָאמ
 רעד ,עיצקעסדי רעד ןיא עלָאר עקיד

 :ומָאק עשידיי יד ןופ רעריפ רעשיטקַאּפ
 רעטלַאװרַאפ ,דנַאּברַאפנטַאר ןיא ןטסינ
 טַאירַאסימָאק=סקלָאפ םייּב לײטּפָאדיי ןופ
 .טָאה ,ןטײהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ רַאּפ
 :ידיי רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג רעייז
 ,דנַאּברַאפנטַאר ןיא טעּברַאיוּבפיוא רעש
 :נַאגרָא ןפלַאהעג ןרעּפיק טימ ןעמַאזוצ
 ןשידיי טעד שימַאנַאקע ןוא שיטילָאּפ ןריז
 סלַא ,"רַאטסוקװ ג"ֵא םעד--הכאלמ:לעּב
 יד ןָא טריפ "דרעמָאקחװ ןופ רעציזרָאפ
 ענייז רַאפ ןוא עיצַאזינָאלַאק עשידיי
 ?יא ןענייז טיּבעג םעד ףיוא ןטסנידרַאפ
 ףיוא ןפורעגנָא סעינַאלָאק עשידיי עקינ
 :עט עשיטסילַאנרושז ןייז .ןעמָאנ ןייז
 :יִלֲאֹּפ ןייז טימ ןדנוּברַאפ זיא טייקיט
 טקילײטַאּב ,טעּברַא רעשימַאנָאקע:שיט
 ערעדנַא ןיא ךיוא יו ,"סעמעח ןיא ךיז
 ןופ ןענַאגרָא ענײמעגלַא ןוא עשידיי
 ,דנַאּברַאפנטַאר

 --1891 24/4) לארשי יקסנימערעמ
 :דָארג ,םינָאלס ןיא .ּבעג ( |
 ןַא ,ףלָאװ-ּבײל ,רעטָאפ ןייז ,טנגעג רענ

 474 יקסנימערעמ --- ןישזערעמ

 ?געז ןוא רעדלעװ ןיא רעטלעטשעגנָא
 ?לעזעג ַא ,ןַאלּפַאק לחר ,רעטומ יד ; ןלימ
 ןופ ןירעדנירגטימ ,ןירעוט עכעלטפַאש
 טָאה ,עשרַאװ ןוא זדָאל ןיא "רימזהז
 רעזגוא? ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ
 ָאטערּביל ַא ךיוא ןוא "טנייה? ,"ןעּבעל -

 רָאי 13 זיּב ,"ןויצ+ ט"א ערעּפָא ןַא רַאפ
 עשידיי יד טקידנעעג ,רדח ןיא טנרעלעג
 ןוא םינָאלס ןיא לושסקלָאפ עשיניורק
 טניז ,עשרָאװ ןיא לועלַאער יד 1911
 =כעטילָאּפ רעװקסָאמ ןיא טרידוטש 5
 ןוא עירעינעשזניא:יוּב טוטיטסניא ןשינ
 רעּבירַא רעטעּפש ,עימָאנָאקע עשיטילָאּפ
 ףיוא טוטיטסניא:ץרעמָאק רעוועיק ןיא
 רעשיטָאטש רַאפ גנולײטּפָא רעד
 רעליש סלַא ךָאנ .,גנוטלַאװרַאפטסּבלעז |

 =נָא רע טָאה לוש:לַאער רעד ןופ
 ןשיװצ טייקיטעט עשיטסינויצ ַא טריפעג
 "עג 7 -- 1906 ,טנגוילוש רעשידיי רעד

 עג ,ײטרַאּפ:ס"ס רעד ןיא קיטעט ןעוו
 טעּברַאספליה רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמונ
 עטקילגמוארַאפ המחלמ רעד ןופ יד רַאפ
 ןיא ךָאנרעד ,םינָאלס ןיא טשרעוצ ,ןדיי
 רעריפ יד ןופ רענייא ןעוועג ,עװקסָאמ
 ,"המידקח ןײארַאפ-טנעדוטס רעד ןופ
 רעד רַאפ דוסי םעד טגיילעג טָאה סָאװ
 רע .ןויצייריעצ יד ןופ עיצַאזינַאגרָא

 ץנערעפנָאק עטשרע יד טריזינַאגרָא טָאה
 עװקסָאמ ,דנַאלסור ןיא צ"צ יד ןופ
 ןופ רענייא ןָא ןַאד ןופ זיא ןוא ,5

 :ערקעס=לַארענעג ןעוועג ,רעריפ עריא
 ,דנַאלסור ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ רַאט

 ןעוועג עיצולָאװער-רעּבָאטקָא רעד ךָאנ
 ןעװעג ,וועיק ןוא װָאקרַאכ ןיא קיטעט

 2ײיטײצ רעד ןיא צ"צ ןופ טַאגעלעד ַא |

 גנולמַאזרַאפ=לַאנָאיצַאנ רעשידיי רעקיל
 תוחילש ןיא 1919 ינֹי .ענַיַארקוא ןופ
 ןיק ןעמוקעג צ"צ עשידנעלסור יד ןופ
 =גָאקסױנַאל רעט2 רעד ףיוא ןוא ןליֹוּפ
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 -עגטימ צ"צ עשיליוּפ יד ןופ ץנערעפ
 .צ"צ עקידנעטשבלעזַא ןפַאש ֹוצ ןפלָאה
 טרירַאלקעד ךיז טָאה עכלעוו ,ײטרַאּפ-
 דילגטימ ןעװעג .עשיטסילַאיצָאס סלַא
 ,צ"צ דנַאּברַאפ:טלעװ ןופ ָארויּב ןופ
 ןלַארטנעצ ןופ םוידיזערּפ ןופ דילגטימ
 1920 טניז ,עשרַאװ ןיא טמַא:עניטסעלַאּפ

 =ינויִצ ןיא צ"צ יד ןופ רעטערטרַאפ

 :צטַא ןעוועג ,טעטימָאק-סנָאיצקַא ןשיטס
 גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ דילגטימ רעקיט
 .עשרַאװ ןיא  ןײארַאפנטַארעטיל ןופ
 ײַארעטיל--.י"א ןיא טצעזַאּב ךיז סנטצעל
 =ניק ַא טימ ןּבױהעגנָא טייקיטעט עשיר
 לַאנרושז סרענרעל ןיא גנולייצרעדירעד
 =קיטרַא טימ ןוא ,1910 ,8286 /1308װהט

 םוינויצ ןוא םוילַאירָאטירעט ןגעוו ןעל
 :טימ ,1912 ,80300616816 רענליוו  ןיא

 ןז3880118 11ס1828880 יד טריטקַאדער

 ןַאד ,(1917 ,ּב"טפ) !סאעדסד14 11 14!

 יד ןופ ןַאגרָא ןטשרע םעד טריטקַאדער
 ,"טעּברַא ןוא דרעז דנַאלסור ןיא צ"צ
 :רַאֿכ ןיא 'מונ 5 עטשרע יד) 19--18
 ףיוא ,(וועיק ןיא--20 עטצעל יד ,וָאק
 יד ןופ ץנערעפנָאקסדנַאל רעט2 רעד
 סלַא טלייוועגסיוא ,1919 עשרַאװ ,צ"צ
 :רַאֿפ ןכעלטנכעוו םעד ןופ רָאטקַאדער
 ןכלעװ ןופ) "גנואיירפַאּבײ ןַאגרָאײט
 ןכָאנ ,(םונ 11 סױרַא ןַאד זיּב זיא'ס
 ?ּפעס ,יצ"צ דנַאּברַאפ:טלעװל םעד ןפַאש
 סלַא ןרָאװעג טלייוועג ,1921 רעּבמעט
 ןופ ןרָאטקַאדער יירד יד ןופ . רענייא
 טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,ןַאגרָא ןקיזָאד םעד
 ןיא ,"דבועה? לַאנרושז:שדוח םעד ןיא
 ןיא ןוא "טנעמָאמא ,"טנייהז ,"ץולחהי
 ,עסערּפ-רעטעּברַא רעקידלארשייץרא רעד
 ,שטיווָאװל .י ,יקסווָאסָאק .י פ"א ןבירשעג
 ,ןָאזפלָאװ ,* ,ל-י ,תמא ,םערעמ .י

 ןיא .םירמ ,י ,ק ,.מ ,מ .' ,ן--וװ .י
 רעד ןגעווח :ןּבעגעגסױרַא םרָאפרושַארּב
 ;(1917 ,ּב"טּפ ,צ"צ ג"פ) "הליהק רעשיריי

 276 תוילגרמ ----יקסנימערעמ

 ;רַא א דרעא ג"פ) "ףמַאקילוש םוצװ
 :עג סָאד+ :(48 ז"ז ,1918 ,וועיק ,"טעּב
 תולג ןופ ףירֿב ַא } טייצ רעד ןופ טָאּב

 ?ַאזוצ-רעטײּברַא ןעשידוי םוצ י"א ןייק
 ןופ גנוקינייארַאפ רעד ןגעוו -- "רָאפנעמ
 ,"גנואיירפַאּבװ ג"פ) צ"פ עטכער ןוא צ"צה

 ,עשרַאװ -- עגַאלפױא עט2 1920 ,ןיוו
 םעד ףליהטימ רעדָא טָאקיַאּבז- 1
 ,ג"פ .זרעד) "לארשי:ץרא ןעדנעטײּברַא
 ,"קעטָאילּביּב עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצח
 ,(44 ז"ז ,1

 ,ינויִצ ןוקיסקל

 99 -- 1886 .,יּבר והילא תוילגרמ
 :ֹוּב םעד ןופ רָאטקַאדער-ספליהעג ןעוועג
 :קַאדער ךָאנרעד ,"ץעויהז רעטשערַאק
 ,סַאי ןיא "טַאלּבסקלָאפ סָאדװ טריט
 :ַארזיאז םעד ןּבעגעגסױרַא ח"נרּת--ד"נרת
 ךיוא טָאה ."רעדנעלַאקסקלָאפ ןעשיטילע
 םעד רַאֿפ רעדילסקלָאפ ךס ַא ןּבירשעג
 ,שטיװָאמיס ,ןַאמכיילּב ןופ רַאוטרעּפעה
 לט ַא טסַאפרַאפ ,ַא"א רענַאק - ,רעּפָארג
 זיא עכלעו ,"העיצקא ט"א קיטשרעטַא
 :ײה:ליװעדָאװ  ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא
 ט"א שיערּבעה ןיא לכיּב ַא ךיוא - ; רעז
 טימ שידיי ןיא ןוא ."םיעתמהו םיאמרה/?
 :צנוק ןגעוו -- "ןימינפ אשמ? ׂשִיערּבעה
 רעטלע רעד ףיוא ,המֹודּכו האובנ ,קיטש
 טזייוו רע ואוו ,י"נ ןייק טרעדנַאװעגסוא
 ,ןרעטקַארַאכ ןענעיײל ןיא "רעדנואווח
 ,ו"זַאא ןעקנַאדעג ןפערט

 23/11--1855 8//א) קחצי תוילגרמ
 .ילַאג:חרזמ ,ןימַאקדיּפ ןיא .ּבעג (9

 רעטכיד:סקלָאפ םעד ןופ ןוז ַא ,עיצ
 עג רָאי 7 ויּב .(עז) רעדָארּב לרעּב

 ,רדח ןיא טָאטש:טרוּבעג ןייז ןיא טנרעל
 טכַארּבעגרעּבירַא רעטָאפ רעד םיא טָאה ןַאד
 טָאה רע ואוו ,דָארּב ןייק רעטעפ ַא וצ
 ?ַאפ ןכָאנ ,הבישי רעד ןיא טנרעלעג
 ?וקעג לגנַיי קירעיוב סלַא טױט סרעט
 העּפשה רעד רעטנוא ,װעשטָאלז ןייק ןעמ
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 :ַאצול .ח .מ ,/ןויצ תבהא/ סוּכַאמ ןופ
 ,רעכיב המודּכו "הלהּת םירשילח סָאט
 ןיא ןלַאפעגנײרַא קילעפוצ ןענייז סָאװ
 יעג ,רוחּב:זיױלק ןגנֹוי םעד ןופ טנעה יד
 טימ ךיוא טנעקַאּב ךיז ,ליּכשמ ַא ןרָאװ
 1892 טניז ,רוטַארעטיל רעשטייד רעד

 :ַאּב רעד ןיא רערעלַא ןעוועג רע ויא
 ןּביױהעגנָא -- .וװָאסַאס ןיא לוש :שריה:ןָאר
 2בעה טימ טײקיטעט עשירַארעטיל ןייז
 ,ַא'א "יכנא ירבעק ןיא םיריש עשיער
 טּפיױהרעד ןּבירשעג רעטעּפש רע טָאה
 -שרע יד ןופ רענייא ןעוועג ,שידיי ןיא
 ךַארּפש רעשידיי רעד רַאפ רעּפמעק עט
 םעד ןופ רעפעש רעד ,עיצילַאג ןיא
 =שידיי ןקיזָאד םעד ןיא ןָאטעילעּפ ןשידיי
 2נוא ,דנַאל םענענַאטשעגּפָא שירָארעטיל
 ם"י ס"ּפ ענערַאװעג רעלוּפָאּפ ענייז רעט

 טכעלטנפערַאפ רע טָאה ינויצה םי ןוא
 רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד ,ןענַאטעילעּפ
 מעל ,"רעקעוופ ,"למרּכז סעטעדיורּב ןיא

 ,"גָאט, רעװעקָארק ,"טַאלּבגָאט? רעגרעג
 ַא"א ףגנוטייצ רעטרירטסוליא רעשידויח
 ענַיז ןוא ,עיצילַאג ןופ ןּבַאגסיױא עשידיי
 :ילַאג ןופ ןעגנורעדליש ןוא ךעלהשעמ

 --30 ַא ןופ ןדיי עקידלטעטשניילק רענַאיצ
 ןטושּפ ַא ןיא ןּבירשעג ,קירוצ רָאא 40
 .טנעיײלעג קרַאטש וּתעשּב ןענייז ,שידיי
 ןופ ןסירעגטימ .עיצילַאג ןיא ןרָאװעג

 2עװַאּב:ןויציתּביח רעד ןופ םָארטש םעד

 ךרוד קיטייצכיילג רעּבָא רע טָאה ,גנוג
 ןעזעג ךיוא טייקיטעט רעשירַארעטיל ןייז
 ןפיוא טעּברַא רעוויטיזָאּפ רַאפ ןקריוו וצ
 ;טנַאה ןדנירג וצ ןעװעג ררועמ ,טרָא
 יד ןרעסעּברַאפ וצ ,ןעניײארַאפ:רעקרעװ

 עשידיי יד ןייז ןקתמ ,גנויצרעד עשידיי
 ;גיילקח יד ןגעק ןטערטעגפיוא ,עיגילער

 ןוא ,וו"זַאא "טרעייגקידייל עקידלטעטש
 ןפורעגסױרַא ןיוא רע טָאה םעדכרוד
 רַאפ טפַאשרענגעק עקרַאטש ַא ךיז ןגעק

 48 תוילגרמ

 יירט .ןעקנַאדעג "?עשיסרוקיּפאפ ענייז
 ,טעּברַא רעוויטקודָארּפ ןופ לַאעדיא םעד
 2יועג ןייז ףיױא קידנקוק טינ רע טָאה
 ןיז ענייז עלַא בצמ ןלעירעטַאמ ןטרעכ

 ?כעט יד ןוא תוכאלמ:ילעּב רַאפ טכַאמעג
 רע .עקירעמַא ןייק טקישעגקעװַא רעט
 ןוא שִיערּבעה ןיא ןּבירשעג ךיוא טָאה
 יד ןיא ןזייו ןענעק וצ ךיז ידּכ ,שטייד
 ןופ "ןזיירק ערעסעּבז ג"ַא יד ןופ ןגיוא
 ויא םייה עקיטסייג ןייז רעּבָא ,עיצילַאג

 רע ךַארּפש רעכלעוו ןיא ,שידיי ןזעוועג

 רעּבָא ,טפָארטשעג ןוא טקעװעג טָאה
 ןיא .דיירפ ןוא ןֹוחטּב טימ ןוא טכייל
 ;ךעלטפַאשלעזעג עײנ יד ןופ טייצ רעד
 ןעגנוגעװַאּב עשירַארעטיל ןוא עלַאיצָאס
 רעגייטש ןטרעטלערַאפ ןייז טימ ,מ טָאה
 רַאפ טרָא םעד ןטערטּפָא טזומעג ןּביירש
 רעמ טעמּכ זיא רע ןוא ,תוחוּכ ערעגנִיי
 לרַארעטיל רעד ןיא ןטערטעגפיוא טינ
 ?סיוא ךיז טָאה ,מ .טייקכעלטנפע רעש
 =שטנעמ רעמערַאװ ןייז טימ טנכייצעג
 ןעװעג ברקמ קידנעטש טָאה ,טייקכעל

 יד ןוא רעלעטשטפירש עשידיי עגנוי יד

 ןגעלפ סָאװ ,ןטנַארגימע עשיטילָאּפ

 .ץענערג עשיסור יד ןצרַאװשרעּבירַא
 1914 ץיזַאװניא רעשיסור רעד תעשּכ

 קעװַא ןוא ןרָאװעג טריּבַארעצ רע זיא

 עג רעדיױו רע טָאה טרָאד .ןיוו ןייק

 ?עג ,תֹוחוּכ עשירַארעטיל ענייז טווּורּפ

 :נַאל ,סעמַארד ,ןענַאמָאר?המחלמ ןּבירש
 ןענייז ייז ,ןעגנולייצרעד עשידיסח עג
 2ײז ,טכעלטנפערַאפ טינ ןּבילּבעג רעּבָא
 :רַאפ ןענייז םיבתּכ ענייז ןופ ליפ רע
 יד ןיא ןרָאװעג טנערּברַאפ רעדַא ןריול
 ןיא רע זיא ןּברָאטשעג ,תומוהמ-המחלמ

 .װעשטָאלז

 ,"טַאלּבגָאטֿא רעגרעּבמעל ןיא ,קינעשטיּפ ,ל ,י

 רעשיצ לַאגישידײ רענעסעגרַאֿפ ַא/ ,14 141 ,0

 75 ,"רעטעלב עשירארעטילא ן א ,"רעּביירש
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 ,יקיטסוּפ ףרָאד ןיא .ּבעג ( |

 רענדָארג ,טקירטסיד רעקסיוװָאקלָאװ
 ןופ טמַאטש סָאװ ,עילימַאפ ַא ןיא ,טנגעג
 =דיײי עטשרע יד

 .ןטסינָאלָאק עש
 :ָאלָאק רעד ןופ
 ?לָאװ) הילילג עינ
 יד רעקסיװָאק
 6 ןופ ,(טקירטס
 עג רָאי 14 זויּב
 ?מלמ ייּב טנרעל
 ןטנעָאנ ןיא םיד
 17 זיּב ךָאנרעד ,עועזערָאּפ לטעטש
 :על עטַאװירּפ ייּב ןוא תובישי ןיא רָאי
 ךיז רעטעּפש ,קסיװָאקלָאװ ןיא סרער
 :ןטש ,גנודליּבטסּבלעז טימ ןעמונרַאפ
 ,עטכישעג ,עיפָאסָאליפ ,ןכַארּפש טריד
 געט ,ײרעלָאמ ,קיזומ טימ טנעקַאּב ךיז
 ףיוא טָאה תעּכשה עסיורג ַא ,רעטַא
 ַא ,יבצ"השמ ,רעטָאּפ רעד טַאהעג םיא
 .ןיא רע) רחוס:דלַאװ ַא ןוא ליּכשמ ַא
 בקעי ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא טרעדלישעג
 טָאה סָאװ ,("דוחיה ריש, ןיא עדיורּב
 רעד ןופ קרעװ יד טנעײלעג םיא טימ
 .רוטַארעטיל רעשיסור ןוא רעשִיערּבעה

 ינינּפה היעדי ןופ םשור םעד רעטנוא
 וצ ןּביױוהעגנָא "םלוע תניחּב* סישרדּב
 ןיא םיריש עשיפָאסָאליפ?שיריל ןּביירש
 רעד ןיא ןיײרַא רָאי 18 וצ .שִיערּבעה
 ַא ןעוועג ,גנוגעווַאּב רעשיטסילַאיצָאס
 :ַאגרָא רעקסיװָאקלָאװ רעד ןופ דילגטימ
 :עטיל רעד ןיא ,"דנוּבק ןופ עיצַאזינ

 ה"מז סנעזייר .א ןיא טריטויּבעד רוטַאר
 סימ 1904 "סערגָארּפ ךוּברהַאיװ םעד ןוא
 ןוא .עשיטסיצילּבוּפ ,,עשיטסירטעלעּב
 :ָאגרַאמ ָאעל ּפיא ךיוא ,ןכַאז עשיטירק
 .טעמּכ ואוו ,י"נ ןייק קעװַא ןַאד ,וװָאסיל
 :נשַאט סלַא טקיטפעשַאּב ןע העג רָאי 4
 ערוטַאינימ טכעלטנפערָאפ ,רעטעּברַא

 ,ירעטייּברַא סיקסניּפ דוד ןיא
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 ןציטָאנ עשירַארעטיל ןוא רעדיל ,ןציקס
 יא ,פש

 :ידיאז ,"קלָאפ ןשיטסילַאירָאטירעט ,".ש
 =יורטע ב"מז ,"טפנוקוצא ,"רעפּפמעק ןעש

 .ײטַאּב ךיז ;"טייקכילקריו ןוא ןעמ
 ןופ טירטסױרַא ןוויטקַא םעד ןיא טקיל
 עג ,עקירעמַא ןיא "עגנויז עּפורג רעד

 לאוי טימ ןעמַאזוצ) רָאטקַאדערטימ ןעוו !
 יד ןופ (שטיװָאמיאַאח .י ,מ ןוא ןיטנע
 ןפלָאהעגטימ ,(.מונ 3) "דנעגויז ּב"מז
 סווָאטַאנגיא דוד ןופ עּבַאגסױא רעד ןיא
 ,"ןעטפערק ייווצא גנולייצרעד רעטשרע
 =עג ,המדקה יד ןּבירשעג רעכלעוו וצ
 רעדנירגטימ יד ןופ רענייא ךיוא ןעוו
 רעד" לַאנרושז ןשיטסירָאמוה םעד ןופ
 :רַא רעטגנערטשעגנָא ןופ ."רעצעּביק
 ןוא ןגיוא יד ףיוא ןרָאװעג קנַארק טעּב
 =ט} ,דגַאלסור ןייק ןױַאפעגקירוצ 8
 ואו ,עשרַאװ ןיא טּבעלעג רָאי עכעל
 ?רַא רעשיוַארעטיל טימ ןעמונרַאפ ךיז

 ?רעד/ גנולמַאז ַא טכעלטופערַאפ ,טעּב
 ן"ז ,1909 ,"טלעוו יד ג"פ) "ןעגנולייצ
 יד םיא ףיוא ןגיוצעג טָאה סָאװ- ,(7
 עשירַארעטיל יד ןיא טײקמַאזקרעמפיוא
 .=ףַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,ןזיירק
 סיקסװַאטס ,מ יװ  ,ןּבַאגסױא ענעדייש
 רעדח טַאלּבנכָאװ ,"ןעגנַאלק:סנעּבעל
 ?שירפא ב"מז ,"ןעמולּבז ה"מז ,"להַארטש

 =ָאמוה ןּבעגעגסױרַא ,"ךוּביםואעליבוי:ןַאמ

 .פָארּפ טצעזעגרעּביא' ,ח"מז עשיטסיר
 הימריפ גנולדנַאהּפָא סעסורַאצַאל השמ
 , .ּב ןופ "קעטָאילּגיּב-טלעווח ג"פ) "איבנה
 ןטימ תופּתושּפ 1913 .,(1909 ,ןימיש
 יקיזדרעּב ףרָאד ןיא טיוּבעגסױא רעטָאפ
 עג םיא טָאה עכלעװ ,קירּבַאפלגיצ ַא
 =ייז ןּבעגוצסױרַא טייקכעלגעמ יד ןּבעג
 :טנפערַאפ טייצ רענעי וצ .רעכיּב ענ
 =יטנייה ןופ+ ט"א ןלעװָאנ ךוּב ַא טכעל
 ,עשרַאװ ,"לַארטנעצ ג"פ) "טייצ רעג
 =יטַאס ַא ןיא ַא'צ ואוו ,(155 ז"ז ,2
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 =עגּפָא סָאד טרעדלישעג ןָאט ןזייּב ןשיר
 ןּבעל עכעלטּפַאשלעזעג-רוטלוק ענענַאטש
 ?ַארפי) טָאטש-=ץניװָארּפ רעשידיי ַא ןופ
 עמַארד עקיטקַאײרד ַא ןוא ,("עקוועז

 ,(56 ז"ז ,1913 ,ג"פ .ורעד) "דוחיה ריש;
 ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןּבירשעג
 םוצ טכַארּבעג ואוו ,ןעמַארד סוװָאכעשט
 דיי רעד ןופ טפַאשקנעּב יד קורדסיוא
 ?עכוז עזעיגילער עריא טימ טנגוי רעש
 המחלמ רעד ןופ ךָארּבסױא רעד ,ןשינ
 ןַאד ,דנַאטשלױאוװ ןייז טרינַיױר טָאה
 ,דניק קיצנייא ןייז ןּברָאטשעג ךיוא זיא
 ןעמוקעגמוא ןענייז רעדירּב יירד ענייז
 ןקידרעטעּפש ןיא ןוא המחלמ רעד ןיא
 2עג ,מ טָאה 1915 ןופ ןוא ,גירק-רעגריב
 ידנַאלסור ןיא רעזָאלמײה סלַא טּבעל
 ּבילוצ רעּבָא ,ןרָאװעג טריזיליּבָאמ5ס 6
 טײרּפַאּב גנורעדורעצנוורענ רעקרַאטש ַא
 ןיא ּב"טּפ ןיא טעּברַאעג 1917 ,ןרָאװעג
 ןשידי םעד ןפורפיונוצ ףיוא  ָארויּבײ
 =לָאװ ןייק ןעמוקעג 1918 ,"רָאפנעמַאווצ
 =רעד ןרעטלע יד ייּב ךיז ואוו ,קסיװָאק
 ערעװש עטּבעלעגרעּביא יד ןופ טליוה
 ?סורנטַאר ןייק ןרָאפעגקירוצ 1920 ,ןרָאי
 :כעט ַא ןעוועג 1922 ץרעמ זיּב .,דנַאל
 רעשידייז רעד ןיא רעטעּברַאטימ רעשינ
 :ָאיצַאנ רַאפ טַאירַאסימָאק ןופ גנולײטּפָא
 רעד רעטנוא עװקסָאמ ןיא "םינינע עלַאנ
 =ַאק טציא ,ןישזערעמ .א ןופ גנוריּפנָא

 ןופ -- ."סעמעװ רעװקסָאמ ןופ רָאטקער
 םרָאפכוּב ןיא ןטעּבכוַא עט:על ענייז
 ;גָארפ ,ןיש עטייוש :טכעלטנפערַאפ
 ?וַא ןופ עּבַאגסױא) "ןזרעפ ןוא ןטנעמ
 טלַאהטנַא--(16 ז"ז ,1922 ,עװקסָאמ ,רָאט

 ,"ןטנעמגַארפ רעװקסָאמ/ ךוּב ןופח ַא'צ

 2טטייגז ;"(ןָאט:םיליהעט) סעיגעלעז

 :סיוא ןוא עמָאדקַאהװ) יןעגנַאזעג .םיליה
 ןיז ,1922 ,עװקסָאמ ,"רָאטװַא ןופ עּבַאג
 ;יהּת ןֹופ ןעגנוטכידרעּביא עיירפ -- 6
 ,"עּפָארטסַאטַאקח :ןעלקיצ יד טול םיִל

 11 ,ּב ןָאקיסקעל
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 =ייא ןוא טסיירטפ ,"טיוט ןופ לָאט ןיא,
 } טײצ:עמָאכלימח ;"רוטַאנז ןוא "טייקיּב
 ?סקלָאפ ַא / ָאכמַאװ ;(16 ז"ז ,1922) "עציקס
 28 ז"ז ,1923) "ןטקַא ג ןיא עמַארד
 ןיז :םרָאפכוּב ןיא סױרַא טינ ךָאנ
 =נוזא ט"א קינָארכ רעקרָא=וינ עסיורג
 :טנפערַאפ 'ט רעט}) "ןַאמגערּב לעד
 ּב"טּפ ,"קלָאפ סָאדח טַאלּבנכָאװ ןיא טכעל
 ,("טַאלּבגָאט רעדַארגָארטעּפז ןוא ,8
 =רעד ,"סיוּב עלעסָאיװ גנולייצרעד יד
 =ידיי יד ןופ ןּבעל םעד סיוא ןעגנולייצ
 "רעדניק ןופ ןלעװָאנ ,עזָאלמײה עש
 ףיז טנכייצ--.ַא"א רעדיל ,ןעמַארד ,ןּבעל
 =םערק עטנוזעג ןופ רערעדליש סלַא סיוא
 ,ןרוטַאנ עקיטר

 רעד, ןיא ןוא ,1910 ,"דניירפ, ןיא ,רעגינ .ש
 ןיא ,תובשחמילעב }10 ,1913 ,"טלעװ רעשידוי
 ,"טלעװ רעשידוי רעד, ןיא ןוא ,1910 ,"דניירפ;

 רעכוז 8, ,שטיװָאמיאַאה ,* ,8 ;2441/ ,23

 ;1 ,"רוטַארעטיל, ּב"מז ןיא ,"םירוּבג עשידיא ןופ
 ,1923 ,עװקסָאמ ,ט802. (:1ץ1

 (1917 13/ -- 1862) יר עליכדרמ
 (השמ:רזעילא-=) םייח ןופ ס"פ
 ,עלעטָאמ ןיא .ּבעג יקסנירעמעשט
 ,קחצי:לאומש ,רעטַאפ ןייז ,קסניּפ ןּבעל
 יו רענעעזעגנָא ןַא
 ןיא סָאּבעלַאּג
 שימעג ַא ,לטעטש
 ןוא דיסח ןופ
 *עגטָאה ,"שטיידח
 ירַּפ טימ טלדנַאה
 .יורג טריפעג ,םיצ
 זיא ,םיקסע עס
 =עג גנוי רעּבָא
 2ןּב ןוא דיחייןּב ןייז ,,מ ןעוו ,ןּברָאטש
 רע .רָאי 13 ןעװעג טלַא ןיא ,םינוקז
 :ןרָאי ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג טָאה
 ,םיקסוּפ ןוא ארמג ףיוא טכַארּברַאפ גנַאל
 ,בר םייּב ןוא ךיז רַאפ סע קידנענרעל
 :טלעוו טימ ןּבעגעגּפָא ךיז קיטייצכיילג
 רעד טימ טנעקַאב ךיז ,גנודליּב רעכעל
 עסיורג סרעדנוזַאּב ,ךַארּפש רעשיסור

)16( 
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 :עטַאמ ןיא בגא ןויוועגסױרַא ןטייקיעפ

 טצעזַאּב ךיז הנותח רעד ןָאנ .קיטַאמ
 רענָאסרעכ ,גָאר:יָאוװירק ןיא רעווש םייּב
 רעּבָא .רעמערקנזייא ןַא ןעוועג ואוו ,.ּבוג
 טקעלעטניא ןוא טיעמַארעּפמעט ןייז
 :ןדירפוצ ךיז טזָאלעג טינ םיא ןּבָאה

 ,רחוס ַא ןופ עלָאר רעד טימ ןלעטש
 ןײק קעװַא 1900 םורַא יא רע ןוא
 וצ טיירגעגוצ ןיז טָאה רע ואװ ,סעדָא
 יד ןופ ויירק םעד ןיא ןײרַא ,ערוטַאמ
 טיי עסיוועג ַא ,רעלעטשטפירש רעסעדָא
 :לַאקירַאר םעד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג

 :רעד ,רעּפעט .ק ןופ זיירק ןשיטסינויצ
 ןַאד .םוילַאיוָאטירעט םוצ רעּבירַא ךָאנ
 "חלשה; ןרַאֿפ לקיטרַא ןַא ןּבירשעגנָא
 ,"לארשיל ץרא ןוא לארשי ץראק ט"א

 ַא קידנכַאמ ןָאט ןשיריטַאס ףרַאש ַא ןיא
 םעה:דחא ןוא ,םויניטסעלַאּפ ןופ לּת
 :סָאד .טקורדעג טינ לקיטרַא םעד טָאה
 ןייז ןרָאװעג טקורדעג טינ ןיא ןכיילג
 קוש ט"א שיערּבעה ןיא עריטַאס

 ןסָאגעגסיױא טָאה רע רעכלעוו ןיא ,"םימשִּב
 ּכשמ עקיטלָאמעד עלַא ףיוא לַאג ןייז

 וצ .ןעגנוטכיר עכעלרעגריּב ןוא עשיל
 עפיט ַא רעּביא רע טּבעל טיײצ רענעי
 טימ יורפ ןייז :עידעגַארט עכעלנעזרעּפ

 ַא ןוא ןוזָא .רעדניק עטּבילעג ענייז

 יַאֹּב ןוא םיא ןופ קעװַא טייג ,רעטכָאט
 טיג רע ןוא ,ןעדוערד ןיא ךיז טצעז
 :קַא עלופטנעמַארעּפמעט עצנַאג ןייז ּפָא

 :רַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד טעטיוויט
 רָאטַאטיגַא ןוא טסידנַאגַאּפָארּפ סלַא טעּב
 ַא .םזילַאנָאיצַאנ ןוא םזילַאיצָאס .רַאפ
 רעקיניזפרַאש ןוא רענדער רעדנצנעלג
 ירא ןוא ךעלּפעשסיואמוא ,טנַאטַאּבעד
 ןכעלמיטסקלָאפ -שידײ ןייז ןיא לעניג
 יצג עקיניזפיט טימ ךייר ,ליטס:רעגדער
 ןכַארּפש ןיא יִקּב רעכעלדנירג ַא ,ןעקנַאד
 ,טפַאשנסיװרוטַאנ ןיא ,ןטפַאשנסיװ ןוא
 *ַאֹּב ,וו"זַאא קיטסינַאמוה ,קיטַאמעטַאמ

 2084 עליניימ

 "סור-םורד ןיא םש ןסיורג ַא רע טמוק
 ענעדיישרַאפ רעּביא םורַא טרָאּפ ,דנַאל
 .סעיסוקסיד עגנַאלגעט ןָא טריפ ,טעטש
 יטקַא סלַא םָארגָאּפ רעוועינעשעק ןכָאנ

 ןעוועג ץושטסּבלעז ןשידיי ןופ רעוט רעוו
 .ןָאסרעכ ,ןַאמרעקַא ,סעדָא ןיא קיטעט
 סלַא ווּורּפ ַא ךיוא טכַאמעג 5 -- 4
 "נגעג עשידיי יד טריפעג ןוא גָאגַאדעּפ
 :גניי רַאפ לושטַאװירּפ רעד ןיא ןדנַאטש
 רעּבָא ,ןָאסרעכ ןיא ןַאמָאק .ַא ןופ ךעל
 ןופ גיוא ףרַאש ןייז ףיוא קידנקוק טינ

 ןטנוזעג ןייז ףיוא ןוא גָאלָאכיסּפ ןפיט ַא
 םעד ףױא ךָאד רע טָאװ ,טקניטסניא
 רעד ;טַאהעג טינ גלָאּפרע ןייק טיּבעג
 טָאטש ןיא ןעוועג רע זיא רעּבָא רַאכ
 ןּבָאה סע ןכלעװ םורַא ,טקנוּפלטימ רעד

 :ײשרַאפ ןופ רעייטשרָאּפ יז טריּפורג ךיז
 ןדיי ייס ,ןעײטרַאּפ ןוא ןעגנוטכיר ענעד
 ןופ ייס גרַאװגנוי ןופ ייס ,ןטסירק ייס

 ?קַא ןַא ןעמונעג טָאה .מ .רוד ןרעטלע

 ןכעלטּפַאשלעזעג םעד ןיא לײטנָא ןוויט
 ןטַארעּפער טנעיילעג ,ןָאסרעכ ןופ ןּבעל

 גָאּפָא סלַא ןטערטעגפיוא ,טנגוי רעד רַאפ

 ,ערעדנַא ןופ ןטַארעפער יד ףיוא טנענ
 :תיּב ןיא תושרד ןוא סעדער ןטלַאהעג

 טימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג ,שרדמ

 ,טפַאשרערעל רעשידי רעקיטרָא רעד
 ןיא העּפשה עקרַאטש ַא טאהעג ללכּב

 ןרָאװעג טליײװעגסױא 1905 ןוא טָאטש

 ?ילַאירָאטירעט רעד ןופ טַאגעלעד סלַא

 ןשיטסינויצ ןט7 ןפיוא גנוטכיר רעשיטס

 ךיז רע טָאה טײיצ רענעי וצ .סערגנָאק

 *עטיל ןיא ןעמָאנ ַא טכַאמעג טַאהעג ןיוש
 עדנצנעלג ענייז טימ ןויירק עשירַאר

 רוטַארעטיל רעד ןיא ,םילשמ עשידיי

 ידח לּבַאּפ רעד טימ טריטויּבעד .מ טָאה

 יירק ןופ גנושידִיירַאפ ַא -- "הפסא-הפגמ

 ,1903 "דניירפק ןיא--אוסק 386058 סֹווָאל

 ןעלּבַאפ ייר ַא טכעלטנפערַאפ רעטעּפש

 ןיא רעדיל עשיטסירָאמוה?שיריטַאס ןוא



485 

 ,"םיזעּב רעד? טַאלּבציװ םעד ,"דניירפש
 =קַאדער 1906 ,"ףַארגעלעטז סווָאלָאקָאס
 -ידוי סָאדק טַאלּבגָאט ַא וועיק ןיא טריט
 *קע טָאה גנוטייצ יד רעּבָא ,"קלָאפ עש
 טָאה רע .טייצ עצרוק ַא רָאג טריטסיס
 ירא רענליוו יד ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז
 רעשיטסימייס רעד ןיא ,ס"ס ןופ ןענַאג
 סלַא ןיירַא רעטעּפש ,"עמיטש:סקלָאפש
 ,"דניירפל ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש
 ?סיצילּבוּפ ןבירשעג ךיוא טָאה רע ואוו
 :רַא עכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ ןוא עשיט
 ,ײלרעלַא גנולײטּפָא יד טריפעג ,ןעלקיט
 יו ,ןענַאמָאר עקינייא טצעזעגרעּביא

 סָאװ ,שנעמ רעדח סָאגוה סרָאטקיױװ
 =עק דרַאנרעּב ,,(1911 ,"דניירפח) "טכַאל
 סגייווצ ןַאפעטס ,"לענוט רעד? סנַאמרעל
 יַא"א (1914) "דוס רעגידנענערּב רעדא
 =ידיי רעד ןופ ךַאז רעד ןּבעגעגרעּביא
 ןעוועג גנַאלנרָאי רע זיא ,רוטלוק רעש
 ַא ןדנירג ןגעו קנַאדעג ןטימ ןעמונראפ
 ללכּב ןוא שידיי ףיוא לַאנרושז:רעדניק
 ףיוא ,רוטַארעטיל?רעדניק עשידיי ןפַאש
 טימ ווּורּפַא טכַאמעג ןיײלַא טיּבעג םעד
 רעד ןוא ךלמה המלשש עלהשעמ ןייז
 ןיא טכעלטנפערַאפ טשרעוצ) ?"יאדמשא

 ,1912 "דניירפפ ןופ עגַאלײּב-ײליבוי ַא
 =ץגסיױרַא עּכַאגסוא רערעדנוזַאּב ַא ןיא
 רע ,(1918 ענליוו ,לכיור דוד ןופ ןּבעג
 רעד טימ ןּבעגעגּפָא טסנרע ךיז טָאה
 :עטַאמ טלמַאזעג ,עיגָאלָאליפ רעשידיי
 רעּבָא ,קיטַאמַארג רעשידיי ַא רַאפ לַאיד
 =דנוו:ענ ַא ןופ ןּבעל ַא קידנעטש קידנריפ
 :עטיל ןייז קידנקיסעלכַאנרַאפ ללכּב ,קינ
 ,טייקיטעט עכעלטּפַאשנסיװ ןֹוא עשירַאר
 ;טנפעראפ טיּבעג םעד ףיוא רע טָאה
 ;ונייהד ,ןטעּברַא עקינייא ןיולּב טכעל
 ןיא) "ילעדנעמ ייּב קיטַאמַארג עשידויח

 "ךגיירפע עיצקַאדער רעד ןופ ב"מז

 ;נעמ ןופ ייליּבי ןקירעידפ םעד דובּכל
 ַא ,(1910 עשרַאװ ,םירפס:רכומ עלעד

 .קַאטניס סרעגנייוו ,מ רעּביא עיזנעצער

 280 עליכדרמ

 ?ביֹוו ןייז ןוא (1913 "דניירפי ןיא) סיס
 "קיטענָאפ עשידוי יד,--טעּברַא עטסקיט
 נָא טימ ,71--47 ז"ז ,"סקנּפ םעדא ןיא)
 =נבערטש .(װָאכָארַאּב .ּב ןופ ןעגנוקרעמ
 =לוק .עשִיערּבעה יד ןגָארטוצרעּבירַא קיד
 טַאהעג :רע טָאה ,שידיי ןיא תורצוא:דוט
 ףיא ךנּת םעד ןצעזרעּביא וצ העדּב
 "עג טינ רע טָאה רעדייל רעּבָא ,שידיי
 יד ןרידיסּבוס וצ רעגעלרַאפ ןייק ןענופ
 21ציז רָאנ ,גנומענרעטנוא עסיורג עקיזָאד
 סעצָארּפ-עסערּפ ַא רַאפ עמרוט ןיא קיד
 רַאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ סלַא)

 םישדח רָאּפ ןיא רע טָאה ("דניירפי ןופ
 רוזחמ םעד שידיי ףיוא טצעזעגרעגיא
 5סױרַא) רוּפיּכ:םוי ןוא תנשה:שאר ףיוא
 ג"מ םעד ןופ ינּכשא .ש פ"א ןּבעגעג
 רעדייל ;1913 עשרַאװ--ענליװ ,"הידוהיז
 =סיֹווַא יד ןופ םזילַאדנַאװ םעד ּבילוצ
 ?טזרעּביא רעד ןופ לײט ַא זיא רעּבעג
 תוּביס עשינכעט ּבילוצ טָאה סָאװ ,גנוצ
 גירָא םעד וצ טסַאּפעגנײרַא טינ ךיז
 רַאפ .(ןעגנַאגעג ןריולרַאכ ,טסקעט:לַאנ
 רע טָאה "עלַא רַאפ רעכיבײ ג"פ םעד
 ןיפ .ּב ןטשרע םעד טצעזעגרעּביא ךיוא
 ןוא קילַאיּב ,נ ,ח ןופ "תודגא עשידייז יד
 ןּבָאה ןרָאטװַא יד רעּבָא ,יקצינבַאר .ח ,י
 :וצסױרַא ךוּב סָאד ןיקסנירק טרעוװרַאפ
 װעג ַא ןיא סױרַא זיא סע ןוא ,ןּבעג
 ןיא םירּבחמ יד ןופ גנוטעּברַאַאּב רעס
 רעד ןופ ךָארּבסױא ןכָאנ ,?תירומח ג"פ
 ײלַארטנעצא ג"פ רעד ןעוו ,חמחלמ*טלעוו
 ןופ עּבַאגסױא יד טלעטשענּפָא טָאה
 ןגָארטעג גנוטייצ יד טָאה ןַאד) "דניירפח
 ,מ טָאה ,(יןעּבעל סָאדא לטיט םעד ןיוש
 ?עג טייצ עסיוועג ַא ,עשרַאװ טזָאלרַאפ
 בגא טָאה רע ןאו ,ב"טּפ ןיא טּבעל
 רעטסינימ:ץנַאניפ םעד טריסערעטניארַאפ
 ןגעװ טקעיָארּפ ַא םענייז טימ רעלטוק

 סיורג ןיא טּבעלעג ,ןצנַאניּפ עשיסור יד
 ריבג רעװַאלסָאנירעטַאק רעד זיּב ,טיונ



47 

 יקסוַאלסַארּב רעלעירטסודניא:ןליוק ןוא

 ןוא טסינויצ ַא ,דמלמ רענעזעוועג ַא)
 ןרָאװעג ןסָאשרעד רעטעּפש ,טַאנעצעמ

 רעד טול םיא טָאה (ןָאדװָאטסָאר ןיא

 ,ןטלעטשעגנָא ןייז ן פ עיצַאדנעמָאקער
 ?ַאיורד רעלעטשטפירש ןשִיערּבעה םעד

 ןוא ,עלעטש ַא ףיוא ןדַאלעגנייא  ,ווָאנ
 ךיוא ךיז טָאה ,םלשומ רעסיורג רעד ,,מ
 ַא ןיא ,טנכייצעגסיוא טיּבעג םעד ףיוא
 עלַא טנעקעג ןיוש םֹורַא טייצ רעצווק
 סָאװ ,ךַאז ַא ,סָאּבעלַאּב ןייז ןופ סעטכַאש
 .ןזיװַאּב טינ ןרָאי ןיִא סע ןּבָאה ערעדנַא
 רעד ןרָאװעג ךיוא .מ זיא קיטייצכיײילג
 רעלַאנָאיצַאנשידי רעד רַאפ רעטנעצ
 םיא םגה ,װַאלסָאנירעטַאק ןופ טנגוי
 ןײז וצ ןעמוקסיוא ןטלעז רָאנ טגעלפ
 יד ןיא טכַארּברַאפ בור סָאד ,טָאטש ןיא
 טסּברַאה .!גָאריַאװירק םורַא) סעטכַאש
 ,זַאקװַאק ףיױא ןרָאפעג רע זיא 7
 :עגקירוצ םורַא געט עכעלטע ןיא רעּבָא
 ?סּבערק ַא ףיוא טגײלעגקעװַא ךיז ,ןעמוק
 םישדח 4 ךיז טרעטַאמעגּפָא ,טײהקנַארק
 םירוסי עטסערג יד ןיא לָאטיּפש ןיא
 ןּבײרשוצנָא ןזיוװַאּב טעּבנקנַארק ןפיוא ןוא
 יתריעז ץרעװ טצעל ןייז רעדעפיילּב טימ
 =עגּפָא טַאהעג טָאה רע יװ טיול ,ייליטומ
 רערעדעי זַא ,ןווָאנַאורד טימ לָאמַא טדער
 :יּפש ןיא .לטעטש ןייז ןּבײרשַאּב לָאז יז ןופ
 ,םילשמ ענייז ןופ לייט ַא ךיוא טריטקיד לָאט
 טַאהעג טינ לָאמנײק טָאה רע עכלעוװ
 טנלע ןּברָאטשעג זיא ןוא ,טלמַאזעגפיונוצ
 יז ןּבָאה טיוט ןייז ךָאנ ,ןזָאלרַאפ ןוא
 ןופ גנולמַאזַא ןּבעגעגסױרַא דניירפ ענ
 =יװ ג"פ) ?םילשמ, ט"א ןעלּבַאפ ענייז
 ז"ז ,1919 ,ַאלסָאנירעטַאק ,ײטפַאשנעס
 שרוי םעד ןופ המדקה ַא טימ ,62+481
 ?שזָאּפַאס .א ןובזע ןשירַארעטיל ןייז ןופ
 :ָאנ הדוהי ןופ תונורכז לסיּב ַא ןוא וװָאקינ
 רָאי ןופ דליּב ס--מ טימ ךיוא ,יקסווָאקַאװ
 זיולּב ןײרַא טייג גנולמַאז רעד ןיא 5

 עליכדחמ

 "איבנ רעד

8 

 ,"ץַאק ַא רסומא :םילשמ ט--מ ןּופ לייט ַא
 עקטָאנז ,"איבנה והילא ןוא רערָאנש רעד
 ,לסָאיװ ,"הפסא?הפגמ ידו ,"עקטָאּפַאק
 סחישמ? ,"רמזילּכז ,"סוחיא ,"! לסָאר ּפוז
 =רַאפ עלַא -- "רעדניק עדמערפז ,ןטייצ
 ןוא ןהֹּכ רעדז ;(וָאלירק ןופ ןעגנושידִיי

 ז"ז ,1920 ,ג"פ .זרעד)
 ערעּפָא עשילּביּב סלַא ןּבירשעג ,2
 =רַאפ ןעװעג ןטנעמגַארּפ) 1910 םורַא
 סנעזײר .א ,"דנירפ+ ןיא טכעלטנפע
 טול ןּבעגעגסױרַא ,("דנַאל עיינ סָאדח
 םעד ןופ לַאניגירָא ןייק לייוו ,סעיּפָאק
 *ַאד םעד וצ) ןּבילּברַאפ טינ זיא קרעו

 +ומ רעקיעפ ַא ,ןוז ס--מ טָאה קרעװ ןקיז
 ַא -- ,(קיזומ ןרינָאּפמָאק טלָאזעג ,רעקיז
 5ליפ טימ ,םֵלָׁשֹומ ַא ןופ טיט רערעכעה

 :טסניק רעטכע ןַא טימ ,תונורשּכ ע?יטייז
 =ַאֹּב ליפ וצ ןעוועג .מ זיא ,רוטַאנ:רעל
 רענעטלַאהעגסױא ןַא רַאפ שטנעמ?עמעה
 --,גנופַאש רעשירַארעטיל רעכעלטייהנייא
 +גדיישרַאפ יד ףיוא ןפרָאװעצ ךיז טָאה
 ,רעשירַארעטיל רעד ןופ רעדלעפ עטס
 .עט רעכעלטּפַאשלעזעג ,רעשיטסילַאנרושז
 דלודעג יד טּפָא טַאהעג טינ ,טייקיט

 סָאװ ,ץלַא סָאד ןּבירשוצפיױא וליפַצ

 :ָאטַאזיװָארּפמיא רעקידרעװקרעמ ןייז
 ,טכַארּבעגסױרַא טָאה טנעלַאט רעשיר
 =רַאַאּב וצ ענעפַאשעג סָאד ךָאנ טרפּב
 ,ןּביילקוצפיונוצ זיולּב וליּפַא רעדָא ןטעּב
 זיא סָאװ ,השורי עשירַארעטיל יד ןוא
 ןיא םויה:דע זיא ,ןּבילּבעג םיא ךָאנ
 יא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ לייט ןטסערג
 ?נווַאֹּבַא .ןעגנוטייצ ענעדיײשרַאפ רעּב
 השורי רעקיזָאד רעד ןיא טרָא ןרעד
 ןכלעוו ףיוא ,םילשמ ענייז ןעמענרַאפ

 =יִגירֲא יד ןופ רענייא זיא רע טיּבעג
 רעשידי רעד ןיא רעייטשרָאפ עטסלענ
 םילשמ יד וצ טגערעגנָא ,רוטַארעטיל

 :לעזעג ןֹופ ןוויטָאמ יד ךרוד טפיוהרעד
 ,עריטַאס רעשילָאּפ רעדָא רעכעלטפַאש
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 טגרָאזעג קיניײװ וצ רעדל רע טָאה
 םעד ןופ םרָאפ רעשיסַאלק רעד רַאפ
 ,רנַאשז ןשירַארעטיל םענעטלעז ןקיזָאד
 :עצ וצ טפָא ןענייז םילשמ ענייז ןוא
 טימ ןדָאלעגרעּביא ליפ וצ רעדָא ןגיוצ
 רעּבָא ,ןטנעמעלע עשיטסיצילּבוּפ עקיטייז
 ,ךַארּפש רעד ןופ טייקכעלמיטסקלָאּפ יד
 ןריירעטקַארַאכ וצ טפַארק עסיורג יד
 ךרוד זַא יױזַא ,תופוע יד ןוא תויח יד
 ןעניישכרוד לָאז היח רעד ןופ דליּב םעד
 רענײפ רעד ,ּפיטסקלָאפ רעקידעּבעלַא
 -עכעה רעד ,רָאמוה רעכעלמיטסקלָאפ
 :סנבעל יד ףױא קילּב רערעפיט רער
 ןטפַאשנגייא עלַא יד טָא -- ןעגנוניישרע
 ן--מ ןכַאמ לּכֲאפ רעשיסַאלק רעד ןופ
 ,רעטכידלּבַאפ ןשידיי ןטסערג םעד רַאפ
 2ַאֹּב ןענייז ענייז םילשמ בור סָאד םגה
 רעד ןיא ,וָאלירק ןופ ןעגנוטעּברַא
 2לֹּבַאּפ עדמערפ יד ןופ גנושידִיירַאפ
 יד ןעמוקעג ץינוצ ךיוא ן--מ זיא ןטעשזויס
 יו .ךַארּפש ןייז ןופ תורישע ערעייהעגמוא
 טּפעשעג .מ טָאה ,ןושל ןופ ןואג רעתמא ןַא
 ?סנדיישרַאפ יד ןופ ןעלטימכַארּפש ענייז
 ןופ ,שטייט:ירבע ןטלַא ןופ ,ןלַאװק עט
 ןופ ךיוא ,קרַאמ ןופ ןוא סַאג ןופ ,רדח
 יד ןופ ןוא רצוא:ךַארּפש ןשטייד םעד
 רעּבָא ,ןכַארּפש עשִיעּפָארײא ענרעדָאמ
 ,ּבײלקסױא ןלעדיא ןַא טימ טּפעשעג
 ןופ המשנ רעד רַאפ שוח םענייפ ַא טימ
 ,תופירח ןוא קַאמשעג ךס ַא טימ ,שידיי
 רעייז טפָא ,עיינ טימ טרעכײרַאּב ןוא
 עקיזָאד יד .ןעגנודליּבטרָאװ עכעלקילג
 ןוזַאּב ַא וצ ךיוא טיג תורישע=ךַארּפש
 ,עגײז ןעגנוצעזרעּביא יד טרעװ ןרעד
 עכעלטע יד יװ ,קרעװ עכלעזַא ןופ ייס
 עשידיי יד ןופ ייס ,ןענַאמָאר עשִיעּפָארײא
 ?רעּביא ןייז ,תוליפּת ןוא םיטויּפ ,תודגא
 ןוא הנשה:שאר ףיוא רוזחמ ןופ גנוצעז
 ?יימ ַא ןופ טעּברַא ןַא זיא רוּפיּכ-םוי
 רעטכיד ַא ןוא טסיליטס ַא ןופ ,רעטס

 290 עליבכיר

 רעזנוא ןיא לרעּפ רעתמא ןַא .ךיילגוצ
 השעמ ס--מ ךױא ויא רוטַארעטיל
 ואו ,"יאדמשא רעד ןוא ךלמה המלשח
 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טָאה רעטכיד רעד

 סעדנעגעל לקיצ םעד עמעָאּפ רעדצנעלג

 ןופ רש םעד ןוא טכחה ךלמ םעד ןגעוו
 קרעװ טסערג ןייז .ארחא*ארטס רעד
 טקעלּפטנַא "איבנ רעד ןוא ןהּכ רעד
 =זײרג רעד רַאפ שוח ןקידעּבעל ןייז
 רעד עכלעוו ,הפוקּת רעשילּביּב רעיורג
 =לַארוא עטייוו ַא יװ טינ טליפ רעטכיד
 ?צגכרוד ַא יו רָאנ ,טײהנעגנַאגרַאפ עט
 טעטילַאער עטּפַאזעגנײא ןוא עטּבעל
 ןיא ןּבעלסקלָאפ עשידיי עקיטרַאנגיײא סָאד
 טימ טרערלישעג ָאד טרעװ לארשייץרא
 ,עיצױטניא רעשירעטכיד רעסיורג ַא
 ןיא ךעלרעדנואוו ,יירט ןוא קיטּפַאהרָאװ
 =ֹוצַאֹּב ןוא טײקכַאפנײא רעפיט רעד
 ליטס רעד .טײקכעלריטַאנ רעקידנרעּב

 גוויז רעכעלקילג ַא זיא קרעו םעד ןופ
 םעד ןופ ןָאט םעד טימ ןשילּביּב םעד ןופ
 טָאה גָאלָאליפ סלַא--.דיל:סקלָאּפ ןשידיי
 שוח םענייפ ַא רָאנ טינ ןזיװעגסױרַא .מ
 רָאנ ,ךַארּפש רעזנוא ןופ ןצעזעג יד רַאפ
 :עטסיס וצ ןצעזעג עקיזָאדיד חוּכ ַא ךיוא
 .ןרילומרָאפ וצ ןוא ןענעדרָא וצ ,ןריזיטַאמ
 ףיוא קידנקוק טינ ,"סקנּפז ןיא טעּברַא ןייז
 ןיר ןופ עריא ןרעלעפ עטסנרע יד
 =עג טָאה ,טקנוּפדנַאטש ןכעלטפַאשנסיװ
 =סױרַא ,גנוטיײדַאּב עסיורג ַא רעייז טַאה
 ?ךנורג םעד טלוּב ןוא ףרַאש קידנקור
 רעטסקינײװעגניא רעד ןגעװ קנַאדעג
 ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טייקיסעמצעזעג
 ,טעטילַאודיװידניא רענעגייא ריא ןגעוו
 ?עװש ריא ןופ טריײשעגּפָא ןצנַאגניא
 =כיוה םענרעדָאמ םעד -- ךַארּפש-:רעטס
 עשידיי ןינע רעד טרעװ וצרעד ,שטייד
 ןייז טימ טּבעלַאּב ן--מ ייּב קיטַאמַארג
 =ירַאלוּפָאּפ ַא ןופ חוּכ-ךַארּפש םענעטלעז

 ץרַאטש בנא םיא זיא סָאװ ,חֹוּכ ַא ,רָאטַאז
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 ;טעּברַא:סגנוטייצ ןיא . ןעמוקעג ץינ וצ
 ןופ רעטעּברַאטימ רעגנַאלנרָאי סלַא
 סָאמ רעסיורג ַא ןיא רע טָאה "דניירפח
 םענײר ַא ןטעּברַאוצסיױא טקריוװעגטימ
 זיא .מ -- ,ליטסגנוטייצ ןשידיי ןקיסילפ
 רעשיערבעה רעדנצעלג ַא ןעוועג ךיוא
 "יליטומ "תריעי ןייז ןוא טסיליטס
 זיז ,1ז ,"תומושרי ןיא טכעלטפערַאפ)
 ןופ טצעזעגרעּביא שידיי ףיוא 3
 ,'טַאלּבעגַאט ןעשידייז ןיא ןָאסּפיל ,מ
 ?סערג סָאדװ ,קרעוװרעטסיימ ַא זיא (3

 רוטַארעטילןרַאומעמ רעזנוא סָאװ ,עט
 / יקצַאש בקעי) "ןפַאשעג טָאה

 ,125--121 זיז ,{ׁ/ ,"ןעטפירש , ,תובשחמ-לעּב

 םפסזהעאט ןיא ,ןַאדזאק שש .ח 41

 : ,"שידיא ןופ ןואג רעד, ,ןעזייר .ז ;1917 ,6
 ןיא 10 166-4/ ,191/ ,'סײג עטצעל, ןיא
 = בדרמ 'ר, ,יקסנעזדָארג .י .א 11921 ,"טנעמָאמ,

 ,"גָאט, רענליװ ןיא ,"װאלסָאנירעטַאקעי ןיא על
 ,"טלעװ-רעכיבע ןיא טקורדעגרעביא) 192 5/|װ

 ,"רעטעלּב עשירַארעטיל, ןיא ,ןילטייצ ןנחלא (3
 *ידוי רעדע ןיא ,"סקנּפ רעד, ,ןוימד:לעב 9
 ,ךײרגײװ ,מ ;237-253 ז"ז ,1914 ,"טלעװ רעש

 ןיא ,יקצאש בקעי ר"ר 120--19 זיז ,"ןעלּפַאטש,

 רעד ןיא ןעלקיטרא ;'ׂש111 ,1925 ,,"טפנוקוצ

 ,ייליבוי ןקירעיסס ס--מ םוצ עסערּפ רעשידיי

 ,עשרַאװ ןיא 1912 טרעייפעג

 יבצ - ןמלק (רָאמרַאמ) ריכרמ
 .בעג ( --1879 הרומ-תחמש

 ןיז .טנגעג רענליו ,עלָאגַאשײמ ןיא

 ,ליּכשמ ַא ןוא ןדמל ַא ,יכדרמ ,רעטָאפ
 טריפעג טָאה סָאװ
 :ָאה ןופ סוחי ןייז
 םידרפס עשידנעל
 ןא ןעוועג זיא
 .יּב רעטעּברַאדרע
 ענייז ןופ השור
 ןטלַאהעג ,ןרעטלע
 רַּפ עדנערַא ןיא
 רעד ,רעטיגעשיצ
 טנפעעג ,רחסמ טימ ןעמונרַאפ ךיז ךָאנ
 ןעוועג זיא סָאװ ,ךיקרָאג ַא ענליוו ןיא

 1292 {רָ;מרַאמ) רמימ -- עלינרמפנ

 =וצ ,ןרענָאיצולָאװער רַאפ טקנוּפלטימ ַא
 רעטומ יד ;טריטסערַא ןעוועג סָאװ ּביל
 החּפשמ רעשינּבר ַא ןופ טמַאטשעג טָאה
 ,ל"שר ויּבז ווירּבסותי ןווָאּברַאקס ןטימ
 קידנעניואו ,"וו"זַאא להָאװ לואש 'יר
 :רעּביא ןרעטלע יד ןּבָאה ,םייוג ןשיווצ
 דיחי:ןּב רעייז ןופ גנויצרעד יד ןּבעגעג
 ַאסטרעפייז הרובד -,ןעּבָאּב רעד--ןמלק
 :ןרעלעג ַא ,עלָאגַאשיימ ןיא ,ןייטשריּכ
 ןירעקיײטּפַא ,ןירעשדלעפ רענליוו רעט
 יז הֵׁשִֹמ ןופ עמומ ַא ,ןירעשוקַא ןוא
 רעד ןופ ןירעּבָאהּביל רעסיורג ַא ,טרעפ
 טָאה רָאי 10 זיּב ,רוטַארעטיל רעשידיי
 ןוא רערעל ייּב לטעטש ןיא טנרעלעג ,מ
 רָאי 3 ןַאד ,ןּביירש ,ךנּת ,שמוח םידמלמ
 לוש רעשיניורק רעקיסַאלקב רעד ןיא
 ,טוטיטסניא:רערעל ןשידיי רענליוו םייּב
 :נלענעצַאק טכוזַאּב ךיוא טייצ עצרוק ַא
 -עג ךָאנרעד ,ענליו ןיא לוש סנגיוּב
 רעקלַאװּוס ,ןערּפ ןיא ךיז רַאפ טנרעל
 :פס?הריקח-ןוא :הלּכשה טנעיילעג ,טנגעג
 :חֶה רעד קנַאדַא 94--1893 ,וװ"זַאא םיר
 לאומש 'ר רַאקעטָאילּביּב םעד ןופ תוברק
 :כרוד טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןושַארטש

 פָאילּביּב-ןושַארטש רעד ןיא ןרידוטשוצ
 קרעװ עטסקיטכיװ יד ענליוו ןיא קעט
 ?ַארעטיל רעשִיערּבעה רעצנַאג רעד ןופ
 :ָאיצולָאװער יד ןופ ןטנעדוטס טימ ,רוט
 ,ערוטַאמ וצ טיירגעגוצ ךיז ןזיירק ערענ
 -יבנ יד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא 4
 ןפרָאװעג ,טסילַאיצָאס ַא ןרָאװעג םיא
 ,יײרעקָאט טנרעלעגסיוא ךיז ,ןענרעל סָאד
 :לטסילַאיצָאס רעמייהעג רעד ןיא ןײרַא
 ::ָא ןוא טעדנירגעג ,עיצַאזינַאגרָא רעש
 .פָארּפ) "עסַאקי עשירעקָאט יד טריפעג
 רוטַארעטיל טלעטשעגוצ 1896 ,(ןייארַאפ
 רעד רַאפ סרעקָאט ןוא רעצינש רַאפ
 רעד רעטנוא קעטָאילּביּב רעלַאגעלמוא
 יקסנילּפַאק לכימ:לארשי ןופ גנוריפנָא
 ,"עיציזָאּפָא;רעטעּברַאװ רעד וצ טרעהעג
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 ,(עז) קישטזער םהרבא ןופ טריפעגנָא

 טנרעלעג--שינעכוזטָאג ןופ ןלַאפַאּב 187
 טגװַאדעג ןוא ןיליפת ןיא טכַאנ ןוא גָאט

 ךיז ךָאנרעד ,"ל"ויראה תנווּכ יּפ לע

 רעדיװ ךיז 1898 ןוא טרעטכינעגסיוא

 טרידוטש 1899 ,ןרידוטש םוצ ןעמונעג

 ?כישעג !עיפָאסָאליפ ,טסנּוק ,רוטַארעטיל
 ?רעּב ןיא עימָאנָאקע עשיטילַאּפ ןוא עט

 רָאא 3 ךָאנרעד ,טעטיסרעוװינוא רענ

 ?רעווינוא ןיא ןטפַאשנסיװרוטַאנ טרידוטש

 טכוזַאּב ךיוא ואוו ,גרוּביײרפ ןיא טעטיס

 טרידוטש ,טעטלוקַאפ ןשיפָאסָאליֿפ םעד

 ,ו"זַאא עיגָאלָאריסַא ,ךנּת ,שיערבעה

 סרעטנעצ-רוטלוק עלַא טעמּכ טכוזַאּב
 ןוא ןטנעמונָאמ יד ןוא עּפָארײא ןופ

 טנעירָא ןוא עילַאטיא ןופ קרעוװײטסנוק
 ,עניטסעלַאּפ ,עיריס ,דנַאלנכירג ,םירצמ)
 ןגעק לקע סיוא .(ַא"א לָאּפָאניטנַאטסנָאק

 ןטנעדוטס עשידיי עשירָאטַאלימיסַא יד
 ןעועג ,טסינויצ ַא ןרָאװעג ןרעג ןיא

 ןסערגנַאק עשיטסינויצ יד וצ טַאגעלעד
 סלַא ,1907 ןוא 1905 ,1903 ,1901 ןופ
 :סַאג ,מ ר"ד טימ ןענַאװצ רעגָאז:ןיינ
 םעד טריפעגנָא ַא"א ןַא צייוו םייח ,רעט
 ,דנַאלגנע ןיא םזידנַאווא ןגעק ּפמַאק
 =עג ןוא ענװָאק טכוז ּב 1900 רעמוז
 ?יצ?םזילַאיצָאס ןגעװ . עיצקעל ןטלַאה
 :רעּבַא טימ ןעמַאזוצ 1922 טסּברַאה .םזינ
 *צג ַא"א ןהֹּכ .ל י ,ןַאמסטרָאװ  ,ןָאס
 ןלענָאיציזָאּפָא םעד ןָא גָאל ןיא טעדנירג
 רעטעּפש ,"יברעמח ן"ארַאפ ןשיטסינויצ
 :שיטסילַאיצַאס ַא ןיא טלדנַאװרַאפ םיא
 רעכלעוו ,בולק:עדנַאוַאפָארּפ ןשיטסינויצ
 :ײארַאפ:צ"ּפ טריזינַאגרָא 1903 ףוס טָאה
 :ָאב .ּב טימ ןעמַאזוצ 1907 טסּברַאה ,ןענ
 ַא"א יקסנַאלּפַאק ,רינ ,יבצ-ןּב . ,ווָאכָאר
 ,"צ"ּפ דנַאּברַאפ:טלעװק םעד טעדנירגעג

 :רעריפ רעד ןיא וויטקַא טלילײטַאּב ךיז
 יד ןופ ןרָאפנעמַאזוצ יד ןיא ןוא טפַאש
 :יטסעלַאּפ ,עקירעמַא ,דנַאלגנע ןיא צ"ּפ

 404 (רָאמרַאמ) רמרמ

 ַאיצָאס רעּביא סעיצקעל ןטלַאהעג :ענ
 ,חרזמ ןטנעָאנ ןיא ךיוא םזינויצ ןשיטסיל
 םעד ףיוא .עיגלעּב ,ךיירקנַארפ ,ךיירטסע
 =ָאטקָא ,גרוּבסטיּפ ןיא רָאפנעמַאוצ-צ"ּפ
 גנוקינייארַאפ ַא טגיילעגרָאפ ,1913 רעּב
 ןיירַא 1914 ,ןטסילַאיצָאס ןוא צ"ּפ ןשיווצ
 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא דילגטימ סלַא
 ךעלטנפע סױרַא 1916 לירּפַא ,ײטרַאּפ
 רעשיטסילַאיצָאס -שיטסינויצ רעד ןגעק
 =געק יד טימ ןעמַאזוצ ןייג ןופ קיטילָאּפ
 עשידיי ןיא סַאלק-רעטעּברַא ןופ סרענ
 עטשרע יד ןיא טלעטשעג ךיז ןוא ןגָארּפ
 =:סַאלק ןכעלסימָארּפמָאקמוא ןופ ןעייר
 ןדיי ףיוא תוטיחש יד תעשּב ךָאד ,ּפמַאק
 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז עניַארקוא ןיא
 םוירעטסינימ םוצ עיצַאגעלעד רעשידיי
 ?גנישַאװ ןיא םינינע עשידנעלסיוא רַאפ
 ןופ גנוטלַאהּפָא יד ןרעדָאּפ ֹוצ ןָאט
 םוצ טַאגעלעד סלַא ,ןעמָארגָאּפ סניקינעד
 ,1919 רַאונַאי ,סערגנָאק=רעטעּברַא ןשידיי
 ַא ןופ גנורעדָאפ רעד ןגעק טמיטשעג
 םעד--עניטסעלַאּפ ןיא הכולמ רעשידיי

 טָאה רע ןכלעװ ,םענייז םולח ןטסנעש
 =טפַאשלעזעג ןייז ןופ רָאי 17 ןּבעגעגּפָא
 --טייקיטעט רעשירַארעטיל ןוא רעכעל
 ףנַאל ןיא טיהרעמ עסיורג יד ןמזילּכ
 ךיז ןסילשנָא ןייז ּבילוצ ,שיּבַארַא זיא
 שייֵל ןַאקירעמַאװ רעשיטסינומָאק רעד וצ

 טריזינַאגרָאער רעטעּפש) "סנעײלַא רָאּב
 טזומעג ("יטרַאּפ סרעקריָאװװ רעד ןיא
 ?ַאקיש ןיא "סטרעװרָאפ, םעד ןזָאלרַאפ
 םעד ּבילוצ .י"נ ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא ָאג

 ?לָאסּבַא ןַא ,ןוז ןטסטלע ןייז ןופ טיוט
 ךיז ,טעטיסרעווינוא רעגַאקיש ןופ טנעוו
 =יטילַאּפ ןופ ןגיוצעגקירוצ טייצ ַא ףיוא
 ,רענייז ןוז רעטייווצ ַא) ,טיײקיטעט רעׂש
 ןענואוועג 1926 ,רָאי 16 וצ טָאה ,הדוהי
 ?ָאטַארָא ןייז רֵאפ עימערּפ:רַאלָאד:500ַא
 ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג ,(טנַאלַאט ןשיר
 ,גנוגעװַאּב:לוש ןוא:רוטלוק רעשידיי רעד



23 

 ענעדיישרַאפ ןיא סעיצקעל ןטלַאהעג
 .יא עדַאנַאק ןוא ןטַאטש יד ןופ טעטש
 ַארעטיל ,ןגַארּפ עכעלטפַאשלעזעג רעּב

 ,טפַאשנסיװ ןוא עטכישעג ,טסנוק ,רוט
 ,ענעסקַאװרעד רַאפ ןסרוק טריפעגנָא
 ןיא עטכישעג רעשידיי ןופ רערעל ןעוועג
 גניר:רעטעּברַא ןופ רַאנימעס-רערעל םעד
 םעד ןיא--עטכישעג רענײמעגלַא ןופ ןוא
 :גיא:סקלָאפ:ע"ש ןופ רַאנימעס:רערעל
 ןלושסקלָאפ ןדנירג ןפלָאהעג ,טוטיטס

 ןיא ןַאד טניז ,שיערּבעה ןיא--1913 זיּב}

 :ַאיצַאנ, םעד ןופ דילגטימ ןעוװעג ,(שידיי
 ,גניר-רעטעּברַא ןופ "טעטימָאק?לוש ןלַאנ
 יד ןופ ןרָאפנעמַאזוצ יד וצ טאגעלעד

 *רע רעד) ןלוש:גניר:רעטעּברַא עשידיי

 רעציזרָאפ ,(1920--רָאפנעמַאזװצ רעטש
 רעד רַאּפ "ּבולק:סעהיהשמ! םעד ןופ
 --1912) ָאגַאקיש ןיא ץנעגילעטניא רעשידיי
 עשידיי ןופ ּבולק:סערּפי םעד ןוא (5

 ןופ רילגטימ ,(19 -- 1915) "רעביירש

 :רָאפעציװ ןרָאי עטצעל יד ,"תעדיחא.
 ןייארַאפ:רעּבײרש:ץרּפ .ל .י םעד ןופ רעציז
 'עּפָאָאק רעד ןופ רָאטקעריד ,י"ג ןיא
 ,טפשלעזעג:רעטעּברַא רעשידיי רעװיטַאר
 יוזי ערעלוּפָאּפ יד סיוא טלַאה עכלעוו
 ײזערּפ ."טעגיידעג טינ; עינָאלָאק-רעמ
 יַארעּפָאָאק ַא רַאפ דנַאּברַאפ ןופ טנעד
 טימ רעטַאעט-טסנוק ןשירַאטעלָארּפ ןוויט
 ןופ ק"צ ןופ דילגטימ ;ּבולקרעטַאעט ַא

 ןציטש וצ טּפַאשלעזעג רעד -- "רַאקיאז
 *רַאֿפנטַאר ןיא עיצַאזינָאלַאק עשידיי יד
 :ַארעטיל ןייז ןּבױהעגנָא--.וו"זַאא ,דנַאּב
 *עורעּביא טימ 1901 טײקיטעט עשיר
 רעדא ןַאגרָא ןשידנוּב םעד ןיא ןעגנוצ

 :נָאל םעד ןיא ןוא "רעטײּברַא רעשידיא

 ידו טַאלּבנכָאװ ןשיטסילַאיצָאס רענָאד
 טקילײטַאּב ךיז .מ טָאה ,"טסָאּפ עשידיא
 ןוא עכעלטּפַאשנסיװ ,עשיטסיצילּבוּפ טימ
 :ידיי עלַא ןיא טעמּכ ןעלקיטרַא עשיטירק
 דנַאלגנע ןופ ןעגנוטײצ עכעלגעט עש

 8ל6 (רָאמרַאמ) ימימ

 רעטעלּבנכָאװ יד ןיא ךיוא ,עקירעמַא ןוא
 רעקרָאייוינ יד ,"דניירפ:רעטיײּברַא רעדא
 *ַאטעלָארּפײ ,"טלעוו עיני ,".ש .א .פ?
 ,"סעמעװ ."עמיטש עשירַאטעלָארּפז ,"רעיר
 ,"טלעוו רעטייּברַא עשידיא, רעגַאקיש יד

 ,"דרָאקער רעשידיאש ."טרָאװ רעזנוא,
 :ַאערטנָאמ ,"גנוטייצסקלָאפ רעגעּפיניױװ

 רעװעקָארק ,"גנוטייצ רעטיײּברַאק רעל
 =שדוח יד ןיא ,"רעטייּברַא ןעשידוימ

 =וצ/ ,"טפָאשלעזעג עיירפ, ןלַאנרושז

 ,ןעבעל ןוא רוטַארעטיל ,"טפנוק
 עשידיאו ,"טלעוו?רעדניקח ,"דניירפי
 ,"דנעגוי טיירפפ ,"טלעוו עשילַאקיזומ
 :לעדַאליפ ,"ןרעטש רעדי ה"מז יד ןיא
 י"נ ,"ןײארַאפסגנַאזעג רעדײ ,1906 עיפ
 ,"צ"ּפ ןופ ןָאשנעװנָאק עטפניפי+ ,2
 עשיערבעה יד ןיא ךיֹוא ,לַאערטנָאמ
 ,"תירחש ,"ןרוּתה; ."ררועמהי ןּבַאגסיױא
 "רבעיהא חולפ ,"תודחאה? ,"הפקשהי
 :טײצ עשילגנע עקינייא ןיא ןוא ,ַא'א
 -ער רעדָא ןּבעגעגסיױרא ןײלַא .ןטפירש
 .טנכעווייווצ--"יברעמ לתוּכח 'טריטקַאד
 ,"יברעמח ןייארַאּפ ןיפ ןַאגרָא רעכעל
 ,1903 רַאונַאי--1902 רענמעצעד ,ןָאדנָאל
 רוד ןופ טפַאשרעטעּברַאטימ רעד ייּכ
 *ָאה לאוו ,ץטינומ הירוא ,ןָאסרעּבַא
 -נכָאװ--"דוי רענָאדנָאל רעד, ,יקסוװָאז
 יויצ ןלַאקידַאר םוצ גנוגיינ ַא טימ טַאלּב
 1904 טסונװַא--רַאורּבעּפ ,ןָאדנָאל ,םזינ

 ילָאד .ל .י ןופ ר"א 'מונ עטצעל יד)
 :רעװדַא רעשידוי רעכילגעטש ;(יקסנַאד

 טסוגװַא--1904 טסוגװַא ,ןָאדנָאל ,"רעזייט
 :עגסױרַא יד ןופ ר"א -- יַאמ זיּב) 5
 --?יקסנַאדילָאד .ל .י ןוא קישטעימ רעּב
 ץנערוקנַאק רעד ּבילוצ ןעגנַאגעגרעטנוא
 רעדו גנוטייצגָאט סיולה סקושז לשנא ןופ

 --"טייהיירפ עשידיאט ;("לַאנרושז רעשידיא
 *גנע ןיא צ"פ יד ןופ ןַאגיִא רעלעיציפָא
 ןייא ץוחַא ,1905 ,'מונ 3 סױרַא) דנַאל
 :סינויצ:לַאקידַאר ןטנַאלּפעג ַא ןופ 'מונ
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 ?עּברַאטימ יד ןשיװצ ;טַאלּבנכָאװ ןשיט
 ;(רענערּב .ח .י ןעװעג ךיוא זיא רעט
 רעלעיציפָא--"רעפּפמעק רעשידיא רעדז
 --י"נ ,עקירעמַא ןיא צײּפ יד ןופ ןַאגרָא
 רעּבמעצעד -- 1906 ץרעמ ,,עיפלעדַאליפ
 ןופ ר"א םישדח רָאּפ עטצעל יד) 7
 ןרָאװעג טײנַאּב רעטעּפש ;רַאז קחצי

 -נעד ידק ;(1919 זיּב טריטסיסקע ןוא
 ?וַא ,טַאלּבנכָאװ--"עסערּפ עשידיא רעוו
 =ײנ רעדע ;1911 רַאורּבעפ--1910 טסוג

 רעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,ב"מז--"רוד רע

 ָאגַאקיש ןיא לוש רעשידיי רעלַאקידַאר
 רעשידיא רעדי ;(86 ז'ז ,1916)
 :טכַארּפ ,טרירטסוליא --- "דניירפ:טסנוק
 ָאגַאקיש ,טַאלּבנכָאװ טקורדעג לופ
 .ּפִא עשילַאקיזומ ;}'מונ 10 סױרַא) 6
 :עלָאמ ,ּבולָאג המלש ןופ ר"א גנולייט
 :רַאטימ יד ןשיװצ ;ץש בקעי ןוכ--ייר
 :טינ עקינײא ןעוװעג ךיוא ןענייז רעטעּב
 | =לוטַאק -- רעטלַאה טסוגװַא יו ,ןדיי
 :ןמ ןופ רעסַאפרַאפ ,רעליּפשלגרָא רעש

 ר"ד ,קיריל רעשידיי רענרעדָאמ וצ קיז
 ,ּב ןירָאטיזַאּפמָאק יד ,לעּפמעטש ,ט ,ס
 יד/ ;(לישעּפכָאּפ סנַאה ,טדרַאהרעּבע .ט
 14/8 טניז ,ָאגַאקיש ,טַאלּבגָאט --"טלעוו
 ,גנוטכיר רעשיטסינומָאק ַא טיממ ,7
 :רָאפװ ןופ ןעמונעגרעּביא 1919 רַאונַאי
 יןַצ 21--1919 ;טרידיװקיל ןוא "סטרעוו
 :רָאפפ רעגַאקיש םעד טלעטשעגפיונ
 ,י"נ ןייק ןרָאפעגרעּבירַא ןַאד ,"סטרעוו
 :ָאיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג
 עיינז טַאלּבנכָאװ םעד ןופ עיגעלָאק רעלעג
 ןַאגרַא ןלעיציפָא םעד -- "סעמע-טלעוו

 רעד ןופ עיצקעס רעשידיי רעד ןופ
 ןיא זיא רעכלעוו ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק
 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ 1922 לירּפַא

 ימ ואוו ,"טייהיירפצ ט"א טַאלּבגָאט ַא
 רעטעּברַאטימטּפייה יד ןופ רענייא זיא
 2ביּב עקידנעטש ַא ַא'צ טרָאד טריפ ןוא
 ט"א גנולײטּפָא עשיטייק = שיפַארגָאיל

 48 (רָאמרַאמ) רמרמ

 ןעמַאזוצ ,"ןלַאנרושז ןוא רעכיּב ןשיווצז

 רערעל שוּבײל ןוא ןיועל בקעי טימ

 "גנואיצרע ּבב'מז סָאד טריטקַאדער

 רעוט ןוא רערעל יד ןופ ןּבעגעגסױרַא)
 לירּפַא ,י"נ ,ןלוש:גניר:רעטעּברַא יד ןופ
 =רעטעּברַאטימ רעד ייּב ,62 ז"ז ,2
 ;רלָאג .צ .ּב ,רעקַאשלַא .פ ןופ טפַאש
 ניטש .י ,ןָאסירעמ .א .י ר"ד ,גרעּכ
 ?טַאנָאמ םעד ןופ רָאטקַאדערטימ ,(םיוּב
 =ַאה רעדע לַאנרושז ןשיטסינומָאק ןכעל
 ןיא טכעלטנפערַאפ ַא"צ) 1926 ,"רעמ

 רעינָאיּפ םעד ןגעוו טעּברַא ןַא 1 רעמונ
 עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיפ
 ערעסערגַא 6 'םונ ןיא ןוא ינושרג יבצ
 ןופ רעטקַארַאכנסַאלק רעדח גנולדנַאהּפָא
 טכעלטנפערַאפ .("קיטע רעשידיא רעד
 עסיורג ַא (1925 טניז "טייהיירפ? ןיא)
 ,ב 2 ףױא טנכערעגסױא ,טעּברַא
 :רעטלַא ןופ ףמַאקנסַאלק ןופ עטכישעגח
 :ָאיּב רעטרעדנוה ןוא "טנייה זיּב םוט
 :שטנעמ רעד רעזייווגעווק ןופ סעיפַארג
 טנוױט טסקעז עטצעל יד רַאפ "טייה
 טײרגעגוצ ןרעװ קרעװ עדייּב) רָאי
 ,("טייהיירפח ג"פ ןיא ןּבעגסױרַא םוצ
 :ןיק רַאפ סעיפַארגָאיב עירעס ַא ךיוא
 ,"רעגייא ןעוועג זיא לָאמַאז ט"א רעד
 רעדילש עיגָאלָאטנַא ַא טלעטשענפיונוצ
 :לעדע דוד ןופ--"ףמאק ןוא טעּברַא ןופ
 :נעּביױט ג"פ) רעפעפ קיציא זיּב טדַאטש
 רַאקסָא טצעזעגרעּביא טָאה ,גַאלש
 ןופ טשרעוצ ,"סידנוּפָארּפ עדי סדלייוו
 ?סיוא רעשילגנע רעקידנעטשלופמוא רעד
 ,1910 ,ןָאדנָאל ,"סערגָארּפז ג"פ) עּבַאג
 םלָעֹּב ןופ ריפניירַא ןַא טימ ,144 ויז

 עצנַאג סָאז ךיוא ןַאד ןוא ,(תובשחמ
 2םיד ןשילגנע ןסיורג םעד ןופ קרעו
 :ירַּב ןיא די:בתּכ ןלופ םעד טיול ,רעט
 ןלייט יד טימ ןעימַאזוצ ָאזלַא ,ייזומ ןשיט
 ירא ןשילגנע ןיא ןרָאט סָאװ ,ן'פרעד
 רַאפ ןרעװ טכעלטנפערַאפ טינ לַאניג
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 י"נ ,יקסלָאדָאטס ןוא רעָארג ג"פ) 0
 ןופ ריפניײרַא ןַא טימ ,234 ו"ז ,6
 ןייז ןוא דלייו רַאקסָאװ רעצעזרעּביא
 :גוקרעמַאּב, ןוא ,80-5 ז"ז ,?עידעגַארט
 .(231--197 ז"ז ,יןעגנורעלקרע ןוא ןעג
 רעצנאגַא וצ תומדקה ןּבירשעג טָאה
 סעשטיװעינַאמ דוד וצ ַא'צ ,קרעו ייר
 ,(1926 ,י"נ) "געט ענעי ןיא? ןרָאומעמ

 עטלַא ףיוא; רעדיל סרעלעה גילעז וצ
 ,ָאנַאקיש ,ןיטש .מ .ל ג"פ) "ןעגעוו
 ?דָאט ןופ טרירטסוליא 208 ז"ז ,6
 :ַאּב ךיוא סנטצעל ךיז ,(רעללעג סער
 טַאלּב?חסּפ סעקינימװ ןיא טקילײט
 יא גנולדנַאהּפָא ערעגנעל ַא) "ו"פרּת
 *רַא ןוא ןדנַאטשפױא-ןפַאלקש יד רעּב
 ןיא ,(םירצמ ןטלַא ןיא ןקיירטש:רעטעּב
 םעד רעּביא) "ךַאנַאמלַא = סטייהיירפח
 ,(1925 רַאפ עקירעמַא ןיא ךוּב ןשידיי
 י ר"ד ןגעװו) 7111 יןטפירשק יד ןיא

 --1881 ןע) ,ש .י װָאמואַאנ
 רעקסנימ ,עילוּפַאק ןיא .ּבעג (= |

 2ַאֹּב .עילימַאּפ רעקידסוחי ַא ןיא ,,ּבוג
 עכעלטלעװ ןוא עשידיי עטוג ַא ןעמוק
 :נאװעגסױא (?) 1905 םורַא ,גנויצרעד
 טקילײטַאּב ךיז .עקירעמַא ןייק טרעד
 יק ןופ ר"א "רעפּפמעק ןעשידיא? ןיא
 :.טס ןופ "רעהעטשרָאּפ םעדי ןיא ,רמרמ
 רעשידיי רעד ןיא טּפיוהרעד ןוא סיאול
 :ילַאק ידח יװ ,עינרָאפילַאק ןופ עסערּפ

 ר"ד ןופ ר"א ,"עמיטש רעשידיא רעינרָאּפ
 ,"סערגָארּפז טַאלּבנכָאװ ןיא ,ןַאמסטרָאװ
 ,רענול .ח .י ןופ ר"א ,סעלעשזדנַא:סָאל
 ,"גנוטייצסקלָאפ רעשיפיצַאּפע רעד ןיא
 ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא ןּבירשעג

 עקשטיא ,ימענ שיא ,םוחנ-ןּב ּפיא ךיוא
 ,השמ ,רעלוּפַאק

 500 ףידַאנ -- וװָאמואאנ -- (רָאמרַאמ) רמרמ

 ,("שפנה תחמש? ןופ עּבַאגסױא סיקצַאש
 ּב"מז ןיא ,(שאוהי רעּביא) "ןרוּתהח ןיא
 ייסע ןַא) 1826 י"נ ,"גנַאזעג ןוא ףמַאקז
 ףיוא טעּברַא .וו"זַאא ("טעּברַא ןוא טסנוקח
 ןיא איבנה והילא רעּביא קרעװ סיורג ַא

 יד ייּב ּפמַאקנסַאלק ןופ גנוטכײלַאּב רעד
 יַאּב ןוא טלמַאזעג טָאה .ןדיי עקיטייצרַאּפ
 עטכישעג רעד וצ לַאירעטַאמ ליפ טעּברַא
 =ַארעטיל ןוא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ

 ןופ לייט רעסיורג ַא) עקירעמַא ןיא רוט
 =סיוא ךיוא זיא לַאירעטַאמ ןקיזָאד םעד
 ךיוא ,("ןָאקיסקעלװ רעזנוא ןיא טצינעג

 =עּברַא רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ
 עג ךיוא טָאה ,וװ"זַאא גנוגעווַאּב-רעט

 ןּב .ק ,ןמלק ,יבצ ,ץמק ּפ"א ןּבירש

3 

 יק רעדָא .ה ,ןָאזיכדרמ יבצ ,יכדרמ
 ,םמ ,בשוּתַא ,ןיקרַאמ .ה ,עזוקרַאמ
 | .ןָאלעדַא ,תמאיהי

 } --1885 ש) השמ רידַאנ
 הייר קחצי ןופ ןעמָאנ רעטריטּפָאדַא
 ןייז .עיצילַאג:חרומ ,ווָאיַארַאנ ןיא .ּבעג
 וצ טָאה ,וװעשטָאלז ןופ ,ריאמ ,רעטָאפ
 טלדנַאהעג טשרע
 טימ ,האובּת טימו

 ,המודּכו קינָאה
 ןרָאװעג ךָאנרעד
 ןופ רערעל ַא

 א יב שטייד

 =יזַאּבסטוג ןשידיי
 רָאי 12 זיּב .רעצ
 ןעגנַאגעג ,נ זיא
 ט:גרעלעג רעטָאפ ןטימ ןוא רדח ןיא
 רעד טימ ןעמַאזוצ רע זיא 1898 ,שטייד

 ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ,הנח ,רעטומ

 ?סיוא טַאהעג טָאה רעטָאפ רעד ןיהואוו |
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 16 זיּב .רעירפ לסיּבַא ךָאנ טרעדנַאװעג
 ןלוש עשילגנע טכװַאּב .נ טָאה רָאי
 ?ונרַאפ ךיז ,ןטעּברַא וצ ןּבױהעגנָא ןַאד
 ?יטכעשַאּב עטסנדיישרַאפ יד טימ ןעמ

 =זרַאפ ַא ןופ טנעגַא ןַא ןעוועג ,ןעגנוק
 ?וּפ-רעטסנעפ ןופ ,טפַאשלעזעגסגנורעכ
 ןשיוצ טּבעלעג בור סָאד ,וװ"זַאא יירעצ
 :עג ףיוא זייוודניק ןופ רעּבָא ,ןדיי:טינ
 שידי רַאפ סערעטניא ןקרַאטש ַא טַאה
 רעד ןיא זַא ,וליפא ךָאנ קידנענַא טינ ןוא
 עצנַאג ַא ןַאהרצפ זיא ךַארּפע רעשידיי
 רעד ןזײװ וצ ןיוש טמיורטעג ,רוטַארעטיל

 רעקיזָאד רעד ןופ תובישח יד טלעװ
 עג ריואוועג רע זיא רעטעּפש .,ךַארּפש
 עשידיי ןופ ץנעטסיסקע רעד ןופ ןרָאװ
 *עד רע טָאה 1902 םורַא ןוא ןעגנוטייצ
 "ךלָארעה ןעכילגעט? םעד ןיא טריטויּב
 קידארומא טימ יקסנַאקוּב .מ ןופ ר"א
 רעקידהשקשינפ ןוא "ךעלדיל עטכעלׂש
 רעמ ץלַא ,ןעלקיטרַא ןוא ןציקס--"עזָארּפ
 רעשידי רעד וצ טרעטנעענרעד ךיז
 וצ ןּבױהעגנָא רע טָאה ,י"נ ןופ הביבס
 ןוא "ש .ַא .פד רעד ןיא לײטנָא ןעמענ
 ןייז רעטנוא טקילײטַאּב ךיז ןָא ןַאד ןופ
 ןיא ּפ"א ןוא זיר קחצי ןעמָאנ םענעגייא
 יװ ,ּב"מז ןוא ןטפירשטייצ ענע ,יישרַאפ
 עשידיא סָאדח ,"טייצ עיינז ,"טפנוקוצח
 :ידיא רעד" ,"ךָאװ ידח ,"טַאלּבנעכָאװ
 --ַא"א "דנַאל עיינ סָאד, ,"רעפּפמעק רעש
 :יטסירָאמוה ,ןעגנולייצרעד ,רעדיל טימ
 ?ידיי ןופ גנוײטשטנַא רעד טימ .ןכַאז עש
 ןיא ןטפירשטיצ עשיטסירָאמוה עש
 קחצי--ךָאנ טלָאמעד ,,נ טָאה עקירעמַא
 ?טנַא וצ טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב ,זייר
 ,טסירָאמוה סלַא טנעלַאט ןייז ןעלקיוו
 =ערספליהעג ןעוועג רע זיא גנַאל טייצ ַא
 ןיפ ,"סדנוק ןעסיורג םעדח ןופ רָאטקַאד
 רעטצעל רעד רָאג זיּב זיא רע ןכלעוו
 :עּברַאטימ רעטּפָא ןַא ןעוועג ךיוא טייצ
 ןסיורג ַא טכעלטנפערַאפ טרָאד ןוא רעט

 502 ףידַאנ

 רע טָאה 1910 .קרעװ ענייז ןופ לייט
 טריטקַאדער רעלדַא בקעי טימ ןעמַאזוצ
 :רושז ןשיטסירָאמוה ןכעלטנכעווייווצ ַא
 זיולּב סױרַא) "ןלזג רעשידיא רעדח לַאנ
 םעד" ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,('מונ 4
 יַאס ןוא רָאמוה; ּב"מז יד ,"רעצעּביק
 רע טָאה ןכַאז עטוג רעייז ייר ַא ."עריט
 ןַאגרָא:ןָאיני םעד ןיא טכעלטנפערַאפ
 .ּפע ,י ןופ ר"א "רעקעּב רעשידיא רעדז
 רעּבָא ןענייז ייז ,(1910 טניז) ןייטש
 ןרָאװעג טלמַאזענפיונוצ טינ רעדײל
 סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא ךס ַא ךיוא יװ י"זַא)
 טקורדעג ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא טָאה ;נ
 ,לשמל יװ ,ןעגנוטייצ ענעדײשרַאּפ ןיא

 רעשידיא! רעיפלעדַאליּפ רעד ןיא
 1918 םורַא זיא רע רעכלעוו ןופ ,ײטלעוו
 :ַאנַא ןעוועג 8 םישדח ַא ןופ ךשמ ןיא
 ,(רעטרָאּפער ןוא רעטעּברַאטימ רעטנע
 ?עג םיא ףיֹוא טָאה העּפשה עקרַאטשַא
 ?וא ,סיוא טזייוו ןוא ,רעּפעט ,ק טַאה
 :ירַא רע זיא העּפשה רעקיזָאד רעד רעט
 ,ןּביירש רעגייטש םעיינ ץנַאגַא וצ רעּב
 :סיוא םוצ טלוּב ןעמוקעג זיא רעכלעוו
 ייור עדליווח ךוּב טשרע ןייז ןיא קורד
 ןיוש ויא רע ןכלעוו טימ ,1915 ,"ןעז
 השמ ןעמָאנ םעיינ ןייז רעטנוא סױרַא
 ,ןרוטַאינימ עשיטָארע עקיזָאד יד .רידַאנ
 ,ךערפ = קיטעמוא ,,טיישרַאפ * קידלמוטז
 טכַאמעגנָא ןּבָאה ,"טײקּבָארג עלעדייא
 :טע ןיא ןעגנַאגעצ ךיז ןענייז ןוא שערַא
 :ַארגָאילּביּב ַא טציא) .זקע טנזיוט עכעל
 טעמּכ עּפָאריײא ןיא ,טייהנטלעז עשיפ
 זיא טײיצ רענעי וצ ,(טנַאקַאּב טינ יו

 ?טַאנַאמ רעד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג .נ
 עשיז ,רעּפעט .ק) עגנוי יד ןֹופ טפירש
 יןעּבעל ןוא רוטַארעטילװ (ַא"א ױדנַאל
 ?השמ דניירפ ןטנעָאנ ןייז טימ ןעמַאזוצ
 טריטקַאדער רע טָאה ןרעּפלַאה ּבייל

 ,1916 ,"שנעמ וצ שנעמ ןופח ּב"מז סָאד
 ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא רע טָאה רעטעּפש
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 עשיפָאסָאליפ :שיריל ענייז "גָאטש ןיא
 סָאװ ,"שנעמ וצ שנעמ ןופ? ןרוטַאינימ
 יייא סלַא ןעמָאנַא טכַאמעג םיא ןבָאה

 .ןטסיליטס עשידי עטסערג יד ןופ םענ
 רעקידנעטש ַא רע זיא ןוָאי עטצעל יד
 רטשיטסינומָאק רעד ןופ רעטעּברַאטימ
 סנטצעל טּבײרש רע ואוו .,"טייהיירפ?
 עקיטרַאנגיא ענייז סיוא:גָאט ןייא:גָאט
 ,"ןגרָאמ זיּב ןטכענ ןופ, ט"א ןענַאטעילעּפ

 =יטש ןייז ףיוא טרירַאּב רע עכלעוו ןיא

 עלעוטקַא ענעדיײשרַאּפ יד ךױא רעג
 ,רוטלוק רעשידי רעד ןופ ןעמעלּבָארּפ

 ?בעלטפַאשלעזעג ,רעטַאעט .,רוטַארעטיל
 ףיוא רע טָאה ענייז ןכַאז עקינייא .טייק
 ,"טנייהו טַאלּבנכָאװ ןיא טכעלטנפערַאּפ
 ,"רעמַאהי ,"רעדעפ* ןטפירשטַאנָאמ יד
 :נָא ךיוא טָאה רע .ַא"א "ךוּב רעזנוא?
 *סיולקפ יו ,ןעמַארד עקינייא ןּבירשעג

 טעשוויס רעד) "סעסקוס; .,"גרעּברעט
 אנח ןיא ןרָאװעג טצינעגסיוא בגא זיא
 ןעו ,דלַאװגײ עידעמָאק סדלעפטעטָאג
 יד, ,"דיי רעטצעל רעד ,("?רע טּברַאטש
 ,"טפנוקוצק ןיא) "טשינרָאג ןופ עידעגַארט
 עיינ סָאדז ןיא) "דָאכע סוזעיז ,(6 ,2

 =ַאמַארד--"איבנה והילאפ ,(1923 ,"ןּבעל
 ַא ךיוא ,("טייהיירפפ ןיא) עמעָאּפ עשיט
 יד" ,"ךעלשטנעמז יו ,סרעטקַאניײא ייר
 זיא יײז ןופ ;עטערעּפָא ןַא ,"םיעגושמ
 :ַאמ ןופ ןרָאװעג טריפעגפיוא רעהַאזיּב
 רעטַאעט:טסנוק ןשידיי ןיא ץרַאװש סיר
 ןוא ,"דיי רעטצעל רעד. ןוא "סעסקוסי
 ןלעטש םוצ טײרגעגצ טרעװ טציא
 ?עד טימ) "טשינרָאג ןופ עידעגַארט יד
 עקינייא .(ןָאסנָארַא .ב ןופ סעיצַארָאק
 ןענייז ןרוטַאינימ עשיטַאמַארד ענייז ןופ
 םעד ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא
 :ָאמי רעטַאעט:ןטענָאירַאמ ןשידיי ןטשרע
 ,רעדגירג יד ןופ ןעמָאנ ןפיוא) "טָאקָאיד
 :רָאװט ןוא רעלטָאק לסָאי ,דּוָאמ ינוו
 --"רעמַאק:ליּפש סרידַאנװ ןיא ךיוא ,(וװָאק

 2רעמוז ס -- נג ןיא רעטַאעט:רעמוז ַא
 הנויח ּבילוצ טלַאה רע סָאװ ,לעטָאה
 *עג רע טָאה 1925) קײרדלעש+קַאל ןיא
 עפַאק:רעלטסניק א ךיוא י'נ ןיא טנפע
 :ַאק:רעלטסניק סרידַאנש--"ַאקניקַאנז ג"א

 =יװקיל טזומעג יז ןכיגניא רעּבָא ,"עפ
 טָאה רעטַאעט םוצ טײקטנעָאנ ןייז .(ןריד
 ןיא טכַארּבעג קורדסיוא םוצ ךיוא רע
 ןוא ןעלקיטרַא:רעטַאעט רעגנילדנעצ יד
 טינ טָאה רע עכלעוו ןיא ,סעיזנעצער
 =רַאגלואװ יד ןוא דנוש םעד טניױשעג
 =ב רעשינַאקירעמַא:שידיי רעד ןופ טעט

 =ער עקיציװ ןוא עפרַאש ענייז טימ) .ענ

 רעד טכַארּבעג וליפא רע טָאה סעיזנעצ
 סרעטַאעט רעשידיי רעסיוועג ַא זַא ,וצ

 =עגנײרַא טינ םיא טָאה רעטלַאװרַאפ
 ןַאד ךיז טָאה .נ ;רעטַאעט ןיא טוָאל
 :רָאפ יד טכוזַאּב ןוא ןרימירג טזָאלעג

 ?ייר םתרבא עז :ָאטינגָאקניא ןעגנולעטש
 ,"רעטעדיילקרַאפ רעדח עקסערָאמוה סנעז

 עג ךיוא טָאה .("ךוּב:ןעקסערָאמוה; ןיא
 עשידי רעּביא ןעייסע ליפ רעייז ןּבירש
 ליפ רעייז טָאה :רעטכיד עניײמעגלַא ןוא

 לָאטַאנַא יו ,שידיי ףיוא טצעזעגרעּביא
 ןיא) "עיליל עטיור ידי ןַאמָאר סנסנַארּפ
 רעטעּפ ,(ידנַאל עיינ סָאד? סנעזייר .א

 "סע העז ףךיא יװח ךוב סגרעּבנעטלַא

 עלַא טעמּכ ,(1919 ,"נ ,"טייצייג ג"פ)

 ַא ,םָארעשוד .ק סָארעשור ןופ קרעװ
 =ינָא סמיישזד ,ןעווט קרַאמ ןופ ןכַאו ךס
 =רעג ,"עּפלַאמ עקירָאה ידא עמַארד סלע

 ?עָאּפ עשיטַאמַארד סנַאמטּפיוה טדרַאה

 בידרעּביא) "קָאלג ענעקנוזרַאפ יד, עמ

 =לָאט וועל טייזיטַאמַארד טָאה ,(גנוט

 ןַאװיא ןופ טױט רעדײ עלעװָאנ סיָאטס

 טּפירקסונַאמ רעד זיא רעדייל) "שטיאליא

 :ידיר טשידִיירַאפ ,(ןעגנַאגעג ןריולרַאפ

 ט"א ןט5! 50 810ז168 סגנילפיק ףרַא

 =לייט) ײןטכישעג:ןעוורַאפ ןוא:סָאװרַאפ,
 סָאװ ,("סדנוקח ןיא טכעלטנפערַאּפ זייוו
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 .טעּברַא רעטסעּב ןייז רַאפ טלַאה רע
 בור סָאד ,שילגנע ןיא ךס ַא ןּבירשעג

 :רעד ,שידיי ןיא יװ ,ןכַאז ערעדנַא ץנַאג
 ,שילגנע ןיא ביירש ךיאי) ןעייסע סּפױה

 טשינרָאג ּבָאה ךיא ןעוו .ןרעג טינ רעּבָא
 ןעו ;שילגנע ךיא ביירש ,ןגָאז וצ סָאװ
 ןּביירש ךיא זומ ,ןגָאז וצ סעּפע ּבָאה ךיא
 ךיא גָאה ,שילגנע ףיוא קידנּבײרש .שידיי
 ךיא זַא ,ןײזטסואװַאּב םעד קידנעטש
 :ָעדנַא ןייק טינ ןוא רעד ףיוא ביירש
 ,שידי ןיא קידנּבײרש ;ךַארּפש רער
 .ךַארּפש רעד ןגעװו טינרָאג ךיא רעלק
 ךיז ןגָארט עכלעוו ,ןלירּב יד ןענייז טוג
 .טינרָאג יז טליפ ןעמ זַא ,טכײל ױזַא

 עניימ ןענייז סָאד--ךַארּפש עשילגנע יד

 ינעטש ליפ ךיא סָאװ ,ןלירּב עטכעלש
 עשילגנע ענייז .("ייז גָארט ךיא זַא ,קיד
 ןלַאנרושז יד ןיא ןעגישרע ןענייז ןכַאז
 ןיא ךיוא 0040 564 ,02244 ,,0

 186 116640מ ?ג0. 00, 2006000408 1160-

 ט"א ךוּב ַא ךיוא ןּבעגעגסױרַא ,ַא"א 166
 2גנערַאפ ,("הּפ לא הּפ 2סװ 61 פו

 רעוושא עידעמָאק סמכילע-םולש טשיל
 :עלעטשטפירש ןייז ןיא ."דיי ַא ןייז וצ
 רעגנילדנעצ טצונַאּב טייקיטעט רעשיר
 ,8102106 8102101/ ַא"צ ,ןעמינָאדװעסּפ

 .ךליש ַאדיא ,ַאנָאד ַאנַא ,לקיצָאה ר"ד
 ,שָארַאקרימ יזנעליד ,ריאמ:ןּב ,טיורק
 :ַאװַאקנזױר רעד ,ָאדלַאנ .ר ,רעירטס .*
 ייר א) לגיופרעייפ ,ס ,ידרַאניד 'מ ,רעיל
 ,("סדנוקײ ןיא רעטַאעט ןגעוו ןעלקיטרַא
 טָאה 1926 רעמוז .ַא"א טעזישיר ַאק:דוי
 .לעװ) עּפָארײא ןייק עזייר ַא טכַאמעג .נ
 רָאיַא טימ טכוזַאּב ךױא טָאה רע עכ
 ?ףַאװ ,זירַאּפ ןיא טכַארּברַאפ ,(קירוצ 0
 ןוא דנַאלסורנטַאר טזײרַאג ,ענליוו ,עש

 ןעמונעגפיוא גנורעטסײגַאֿב טימ םוטעמוא
 ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ ןרָאװעג
 ;ןייא ןַא זיא .ג -- ןסַאמסקלָאפ יד ןוא
 רעשידיי רעד ןיא גנוניישרע עקיטרַאקיצ
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 עטסערג עריא ןופ רענייא ,רוטַארעטיל

 :עש רעד ,רעלטסניק עטסלעניגירַא ןוא
 ,חסונ ןוא ליטס םעיינ ץנַאג ַא ןופ רעפ
 =עטיל ןייז ןופ רָאי 20 רעּביא יד רַאפ
 :עגסיוא רע טָאה טייקיטעט רעשירַאר
 עשירַארעטיל עטכנדיישרַאפ יד טוװורּפ

 ,ןענָאטעילעּפ ןּבירשעג טָאה -- ןעמרָאפ !
 :רַא עשיטירק ,סעריטַאס ,סעקסערָאמוה
 :השעמ:רעדניק ,ןעמַארד ,רעדיל ,ןעלקיט

 =וָאד יד ןיא ןוא ,רעדיל:רעדניק ,ךעל
 יייוַצ רעד ןופ טרפּב ,קרעװ עלַא עק
 רע טָאה ,ןפַאש ןייז ןופ טפלעה רעט
 עײנ ץנַאגַא קורדסיוא םוצ טכַארּבעג
 *לעװ ,טעטילַאודיוװידניא עשירעלטסניק
 רעד ןיא ךיוא ןכיילג ריא טינ טָאה עכ

 ענייז ןופ םרָאפ יד .רוטַארעטיל:טלעװ
 ןרוטַאינימ עשיפָאסָאליפ : שיריל עצרוק
 =ָאלַאנַא רעסיװעג ַא ףיוא ףױרַא טגנערּב

 ,גרעבנעטלַא רעטעּפ ןוא .נ ןשיװצ עיג
 ןיא רעּביא .ג םיא טגײטש יװ רעּבַא
 ,קנַאדעג ןופ טייקכייר ןיא ,םזיריל ןפיט
 ,ןטָאש ןוא טכיל ןופ ליּפש ןכעלרעה ןיא
 ןיא ,קורדסיוא ןופ טעטילַאניגירָא  ןיא
 *ניק ס -- 1 ,ליטס ןופ טייקשילרעטסיוא
 םעד ךיוא לָאמַא ןענָאמרעד תוישעמ:רעד
 -טסנוק רעטכַארטעגסױא רעד ןופ ןואג
 +ײר רעייז טימ ,ןעסרעדנַא סנַאה השעמ
 םעד טימ ,עיזַאטנַאפ רעקסעטָארג רעכ
 רעמיטניא רעד ,םזימינַא ןקידרעװקרעמ
 ןונ המשנ רעד טימ טייקנדנוּבעגסיוא
 ןוא ךרוד רע זיא ָאד ךיוא רעּבָא ,דניק
 רעוטפיוא ןוא רעפעש ,לעניגירָא ךרוד
 :מיטסקלָאפ טּפָא יד ןיא ןֹוא ליטס ןיא
 עפרַאש עקיסייּב ןייז ,ןלַאפניא עכעל
 .ןליפַא ןייֹרַא טפירט .ג סָאװ ,עינָאריא
 םיא טכַאמ ,רעטרע עטסשיריל יד ןיא
 ץלַא םעד טימ רעּבָא ,ןענייה וצ טנעָאנ
 ךיז וליפא ,ךַאז ןייק ,ןקידנטכינרַאפ
 ,נ זיא טָאּפש ןקידנעניש טיג ,ןײלַא
 יװ ,רעטסיירד ךָאנ ,רעטייוו ךָאנ קעװָא
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 :לעו ,רעטכיד רעשטייד רעסיורג רעד

 ַא טַאהעג םיא ףיוא בגא טָאה רעכ
 טימ .טנגוי רעד ןיא גנוקריוו עקרַאטש
 טייקכירטסײג ןוא טייקיניופרַאש רעד
 זיא ןסקָאדַארַאּפ ,ןעמוירָאּפַא ענייז ןופ
 רַאקסָא ןופ לַאװיר רעקידרעװ ַא רע

 רוטַארעטיל רעשידי רעד ןיא ,דלייוו
 :םולש טימ טקנוּפסגנורירַאּב ַא רע טָאה
 רעכעלכיײלגרַאפמוא ס--נ זיא סָאד :םכילע
 טסירָאמוה ןלָאינעג רעזנוא ךָאנ .רָאמוה
 ױװַא טכַאמעג טינ זנוא רענייק טָאה
 רעד זיא .ג רעּבָא .נ השמ יװ ןכַאל

 ןופ םצע םעד ןיא ייס ע"ש ןופ ךוּפיה
 זיולּב ,םרָצּפ רעד ןיא ייס רָאמוה  ןייז
 טיג קרעװ ענייז ןופ לייט ןסיוועג ַא ןיא
 ןוא עיצַאוטיס ןופ רָאמוה םעד .נ ּזניא
 רָאמוה ןייז זיא רעּבָא ללכּב ,רעטקַארַאכ
 טרָאװ ןופ ליּפש ,ליּפש ןופ רָאמוה רעד
 טדייש ע"ש ןופ .קנַאדעג ןופ ליּפש ןוא
 =ילַאכנַאלעמ רעפיט רעד ּפָא ךיוא םיא
 טעטילַאוטקעלעטניא יד ,רעיורט רעש
 =להָאּב ןוא?רוטלוק ןטריניפַאר םעד ן'פ
 סָאװ ,רעּבָא זיא רקיע רעד ;שטנעמ:עמ
 ַא ןיא טײקטלצרָאװרַאפ יד טלעפ םיא
 טכַאמעג ךָאד טָאה סָאװ ,הביבס-סנּבעל
 ןצנַאגַא ןופ רערעדליש םעד רַאּפ ע"ש
 ַאנַא ןופ רעלגיּפשּפָא םעד רַאפ ,ללּכ
 :ביל םעד ןיא רעגייטשסנּבעל ןלַאנָאיצ
 עטסטרַאצ יד ןיא ,רָאמוה ןופ ןייש ןקיט
 :ייה םעד ןופ טלצרָאװעגסױא ןרָאיײטנגוי
 :ביילק ןשיצילַאג םעד ןופ ןדָאּב ןשימ
 :גיא ןפַאש ןייז ןיא .נ ךיז טָאה ,לטעטש
 ןוא עיצידַארט ןופ ןסירעגּפָא ןצנַאג
 ?לַארַאכ רעד ןרָאװעג זיא ןוא וויטקעלָאק
 :ָאמ רעד ןופ קורדסיוא רעטסשיטסירעט
 --עקירעמַא רעשידיי רעזָאלנדָאב רענרעד
 ,םזילַאודיװידניא ןטסמערטסקע ןייז טימ
 :ץמַא םוצ גנויצַאּב רעשיריטַאס ןייז טימ
 רע ןכלעוו ןופ ,ןּבעל ןשידיי:שינַאקיר
 ַאּפ עקידרעוװקרעמ עכלעזַא ןּבעגעג טָאה

 סָאד רעּבָא ,ןרוטַאקירַאק ןוא סעידָאר
 יירטעג א יווח םיא זיא לטעטש עשימייה
 ןוא יִא רעהַא .זיּב ןעגנַאגעגכָאנ לטניה
 רע טיג ןפַאש ןייז ןופ לייט ןשּביהַא
 ;םײה רעליטש רעּביל דעטלַא ןייז ּפָא
 עילימ ןופ רערעדליש ךיוא רע טרעוו ָאד
 ָאד ןטלַאטשעג ןופ רעלָאמ ןוא
 םרָאפ רעטסנייר רעד ןיא ךיז טקעלּפטנַא
 יד וליפא ןוא ,םזיריל רעלעדייא ןייז
 רָאמוה רעד ןוא שיריל ָאד זיא עינָאריא
 םעד ןופ טניױשעג ןוא ץנַאג ןוא טכע
 עצנַאג יד ; רעקיטּפעקס ןקידתונמחרּבמוא
 טָאה רע סָאװ ,תומימּת ןוא טײקכַאטנייא
 ,לטעטש שיצילַאג ןייז ןופ טכַארּבעגטימ
 ףיוא ןח ןכעלרעדנואו ַא ףױרַא טגייל
 :דניק ןייז טּבײרשַאּב רע ואוו ,ןכַאז יד
 2ַאוריוװידניא עשירעלטסניק ס -- נ ,טייה

 ןוא ןסקָאדַארַאּפ טימ לופ זיא טעטיל
 ןטסניפ םעד טימ ןעמַאװצ ;תוריּתס
 ליפעג םענעליוהרַאפ ףיט ַא טימ ,םזיריל
 ַא רע טקינײארַאפ טעטיזעיגילער ןופ
 ,םויניצ זיּב טייגרעד סָאװ ,םזיציטּפעקס
 :יהינ ןשיפָאסָאליפ ןוא ןשיטעטסע זיּב
 =עבױצטנַא רעטגַאװעג רעד זיא ,נ .םזיל
 רעטכינרַאפ רעד ,סעדנעגעל ןופ רער
 ןבירשעג טָאה רע) עיזוליא רעדעי ןופ
 ("סעיזלעדפ ג"א רעדיל ךוּב ץנַאגַא
 וצ סָאװ טַאהעג טינ טָאה טָאג ןעווח
 ,טלעוװ ַא ןפַאשַאּב רע טָאה -- .נ טגָאז--ןָאט
 =טנַא ,ןָאט וצ סָאװ טינ ּבָאה ךיא ןעוו
 ױזַא ףיוא טלעװ עקיזָאד יד ךיא ףַאש
 ענײמ ןיא טגיל סע לפיוו ףיוא ,ליפ
 ןופ ?רעפַאשטנַאװ רעד זיא .נ ."תוחוּכ
 ,ןּבעל םענײלק ,טלעװ רעניײלקײ רעד
 טיול ,טָאה רע ."ּביײיטרַאפטײצ םעניילק

 ןוא גנַאלװ ,קורדסיוא םענעגייא ןייז
 ןייז ,טלעװ יד טצענעגעגמורַא טיירּב
 =צלַא םעד ,טלעטשרַאפ טייקטנלע סיורג
 ?טלעוו ןקיצרַאהרעדנימ ,ןכערפ ,ןקידנסיװ
 רענעגייא ןייז רעטנוא--טליּפשעג שטנעמ
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 רעפיט רעד ,"טכעלש טשינ .ישזער
 -ַאֹב םעד ןופ ,ןּביולגמוא ןופ רעיורט
 ןטרעװ עכעלשטנעמ עלַא זַא ,ןייזטסואוו
 :טפיוה רעד זיא ,םילבה לבה ןענײז
 ,רָאמוה ןשילָאכנַאלעמ ןייז ןופ לַאװק
 ןוא גנּוירפָאּב טכוז רע ןכלעװ ןיא

 :ַארט-טלעוו ןסיורג םעד ןופ גנוזיילסיוא
 ,שטנעמ ןופ טײקמַאזנייא רעד ןופ ;םזיג
 ,טײקכעלגעטלַא רעד ןופ יורג םעד ןפ
 םעד ןוא טױט ןופ ןיזמוא םעד ןפ
 ןיז טימ .טײקכעלײגרַאפ ןופ קערש
 עלַא ןסײרּפָארַא ןייז טימ ,ןפַאש ןצנַאג

 סעיזוליא עלַא ןרעטשעצ ןוא סעקסַאמ
 עטּבעלעגּפָא עלַא טרידיוװקיל .נ טָאה
 ?רַאנגײא ןייז טימ ,ןעגנוסַאפפיוא:סנבעל
 ןייז טימ ,עיפָאסָאליפ רעטקירדעגסיוא קיט
 טכַאמעג יירפ טפַאשגולק-סנּבעל רעטיורג
 :סנּבעל םעיינ רַאפ שטנעמ ןשידיי םעד
 ינ .גנויושנַא:טלעו רעיינ ןוא טלַאהניא

 רעיטשרַאפ רעטסכעלטלעװו רעד זיא
 ?רעד ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 לַאסרעװינוא ױזַא ןפַאש ןייז זיא רַאפ
 ליּפש ןופ טלוק ןייז ןיא .ןוויטָאמ ןיא
 ?טסניק עצנַאג ןייק ןפַאשעג טינ .ג טָאה
 ?רעוװ ןּבעגעג זיולּב ,ןטלַאטשעג עשירעל
 ,רעדליּב עקסעטָארג ,סעינָאפמיס = רעט
 ,ןרוטַא ירַאק ,ןטעוליס עטכַארטעגסױא
 םיא ;ןעגנומיטש עמיטניא ,סעידָארַאּפ
 עקידנעמענמורַא ץלַא ,עסיורג יד טלעפ
 =טסּבלעז ןוא זַאטסקע טלעפ םיא ,עעדיא

 =מוא יד ,טײקנסיװלַא ןייז ,טייקנסעגרַאפ

 טדנעלּברַאפ ןוא דגילּב ןייז וצ טייקיעפ
 ןייז ןופ הללק יד ךיוא קיטייצכיײלג זיא
 טימ ,טנעלַאט ןסיורג םעד ןופ ,ןפַאש
 ןיא ךיוא ."ןטלָאשרַאפ/ זיא רע ןכלעוו
 ?לעז יד סיױרַא ,נ טוייוו ןעמַארד ענייז

 ,עזָארּפ ןייז ןיא סָאװ ,ןטּפַאשנגייא עקיּב
 ,ןעעריא ןוא ןעמרָאפ עטלַא סיוא טכַאל

 ןּבעל ןופ ןטייז ענעסירעצ יד טזייוו
 קרעוװו עשיטַאמַאר דעטסעּב ענייז ןופ ענייא

 יא רעד טימ ,"דיי רעטצעל רעד? זיא
 סנדַיי םעד ןיא טּבעל טלעוו יד זַא ,עעד
 רעקיטסײג רעד זיא דיי רעד זַא ,תוכז
 ןעיירד סע ןכלעװ םורַא ,טקנוּפלטימ
 ענייפ א זיא סע .תודוס:טלעװ עלַא ךיז
 סױרַא טסקַאװ סע רעכלעוו ןופ ,עריטַאס
 ?גךײ יד אוו ,לָאּבמיס ףעלַאנָאיצַאנ ַא
 .טלעוו סלַא טלעטשעגקעװַא טרעוו עגַארפ

 :ךיי ןופ םעלּבָארּפ רעד וצ ;םעלּבָארּפ

 רעד ןיא םוא ךיוא ןיז רע טרעק יוג
 ,"םלצ ןופ טסַאל רעד רעטנואז עמַארד
 טימ ןעמַאזוצ ןּבירשעגנָא טָאה רע סָאװ
 ןעגייז קיטראנגײא .,ןרעּפלַאה ּבייליהשמ
 רעיירפ רעייז ןיא ייס רעדיל ס--נ ךיוא

 רעייז ןיא ייס ,םרָאפ רענעדנוּבעג טינ
 .ָארּפ ןייז וצ טנעָאנ זיא סָאװ ,טלַאהניא
 ןעגנומיטש יד טימ ןעגנורדעגכרוד ,עז
 טיוּבעג ,ננולפייווצרַאפ ןוא רעיורט ןופ
 ןלַאפנײא עשירידַאנ:ןייר יד ףיוא טּפָא
 ליפ וצ לָאמליײט ,ןטייקשילרעטסיוא ןוא
 :ָאּפ רעשיריל רעטכע רַאפ לעוטקעלעטניא
 ;ךַארּפש ס--נ זיא ךעלכײלגרַאפמוא .עיזע
 עטסטכע ןוא עטסכײר יד טינ ןיא'ס
 רָאנ ,םכילע:םולש ַא ןופ ךַארּפש?סקלָאפ
 יב .רעטסיימ ןלַאינעג ַא ןופ גנופַאש יד
 ?רעװװ וצ גנויצַאּב עטסמיטניא יד טָאה
 ןייק טינ םיא ייּב ןענייז ענלעוו ,רעט
 ?בעטשּבלעז רָאנ ,ןפירגַאּב רַאּפ ןלָאּבמיס
 .ןעגנוניישרע עקיטרעװטסּבלעז ןוא עקיד
 :יפַאר רעד רע זיא רעלטסניק=ךַארּפש סלַא
 זיא סע ןעוו טָאה שידיי סָאװ ,רעטסטרינ
 רעפעש רעד ויא רע ;טכַארּבעגסױרַא

 רעזנוא ,שידיי ןיא ליטס םעיינ ַא ןופ
 .ךַארּפש ןוא גָאלָאכיסּפ-רעטרעװ רעטסערג
 ךַארּפש יד טיירּפַאּב טָאה רע ,רעקיטילַאנַא
 :ַאּב עלַא יד ןסירעגפיוא ,ןָאלּבַאש ןופ
 עטרעווילגרַאפ יד ,ןעגנודנעוו עלַאנ

 עיינ טכַארּבעגנײרַא ןוא ןעמגָאד:ךַארּפש
 =טיר עינ ,ןעגנודנעוו עיינ ,ןעגנוגייּב
 טכייל ןענייז ןעגנודליּבטרָאװ ענייז .ןעמ
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 ,רַאפ ךיוא טָאה רע ןּוא ךעלריטַאנ ןוא
 ןעמוקַאּבוצסױרַא טסנוק יד ןענַאטש
 ןופ ןטנעמעלע עלַא ןופ ןטקעפע:ליטס
 ,גנוגיילסיוא ריא ןופ ןליּפַא ,ךַארּפש רעד
 ?רעסיוא יד ,תויתוא יד וליּפַא םערָאװ
 ןוא ןּבעל ,טרָאװ ןופ סנכיײצ עכעל
 םיא רַאּפ ןענייז ,םיא רַאפ ןעמעטָא
 לטיּפַאק ןייז ןוא ,"סעירעטסימ עיולּבװ

 יד ןגעו "שטנעמ וצ שטנעמ ןופ? ןיא
 ןקעלפטניט?) תיּב:ףלא ןשידיי ןופ תויתוא
 עכעלרעה ַא ויא ("ריּפַאּפ ןסייוו ףיוא
 רע עכלעוו ,ךַארּפש עשידיי יד ,עמעָאּפ
 :סױרַא -,טשירפעגּפָא ןוא טיינַאּב טָאה
 ןוא ףושיּכ ןצנַאג ריא ריא ןופ ןעמוקַאּב
 ?מיטניא ןוא רעטספיט ןייז זיא ,רעּבױצ
 סױא טכַאל סָאװ ,רע ,ןּבױלג רעטס
 :נּפמעק ַא טרעוו ,רעּפמעק ןוא רעקיטילָאּפ
 ןצישַאּב ףרַאדמ ןעװ ,רעטיר רעקיד
 :עג ןוא עלַאטורּב עריא ןופ שידיי סָאד
 השמ טיול ,זיא שידייש ,םיאנוש עניימ
 רעד ןיא ךַארּפש עטסליואוו יד ,רידַאנ
 ?שירפ יד ,ןח םעד טָאה שידי .טלעוו
 ,ךַארּפש ַא ןופ ּברַאפ-טולּב עטיור יד ,טייק
 זיא שידיי ןוא .ןסיורד ןיא טּבעל סָאװ
 ,שדוק = ןושל ,.יװ רעשדוק:ןושל ךָאד
 "עג רימ ןענייז ךַארּפש רעד ףיוא תמחמ
 טקילײהעג ,טולּב ןיא טבלַאזעג ןרָאװ
 ןופ ךוזַאּב םעד תעשּב "..ןרערט ןיא

 ס--ג ןּבָאה ,עקירעמַא ןיא קילַאיּב .ג .ח
 :ָאערּבעה סקילַאיּב ןגעק ןעגנוטערטסױרַא
 ,קורדנייא ןסיורג ַא טכַאמעג םזינויצ
 =ידיי יד ןיא גנורעטסײגַאּב קידנפורסיורַא

 ןלַאפנָא עקידלמוט ןוא ןזיירק עשיטסיש
 ס--ג ןופ--.עסערּפ רעשירענגעק רעד ןיא
 . רָאנ סױרַא םרָאפכוּב ןיא ןענייז קרעװ
 ,"עּברעװח גײפ) ,ּב 6 ןיא ,לייט רעניילק ַא
 "שנעמ ֹוצ שנעמ ןופ :(1919 ,ײנ

 לַארָאמ ַא טימ ךעל'השעמח ;(159 ז"ז)
 ;(153 ו"ז) "ןעכַאז עטכַארטעגסיױוא ןוא
 ?רעטילפ ןוא עטּבילעג ןעריצַאּפש םוק;

 512 רירַאנ

 =רעו ןעדליװ ןיאװ ;(155 ז"ז) "טרילפ
 ?כעלעג ףיואז ;(155 ז"ז) "דלַאװרעט

 ןעּבָאה דנעה עניימא ;(155 זײז) "רעט
 ןעגעוו -- טולּב עגיזָאד סָאד ןעסָאגרַאפ
 =רַאפ .(186 ז"ז) "רעטַאעט ןוא רעכיּב

 שטנעמ ןופ/ עּבַאגסיױא ןַא ךיֹוא ןַאה
 ףָאילּביב-ץרּפו) ןלױּפ רַאפ "שטנעמ וצ
 םעד וצ טנעָאנ ,(1924 ,עשרַאװ ,"קעט
 ךיוא זיא "שטנעמ וצ שטנעמ ןופא ליטס
 / ןעזיור עדליװש--ךוּב טנָאמרעד ןיֹוש ןייז
 ןוא ןעגנונעכייצ / ןעלַאפנײא עגידלושנוא
 ןוא טַאגַאז ,ןייטשנעטכיל ןופ / ןעטעיניוו

 - ףהָאי ,י"נ ,גָאלרַאּפ רעשירַארעטיל) "דוָאמ
 עליה ,ןהעצפניפ ןוא טרעדנוה ןהעצניינ
 טימ ,64 ן"ז ,רידַאנ .מ ןופ טנכיײצעג
 "גנוניימ טַאװירּפ ַא סיײצורּכַאיד גָאצרעהח
 ענייז ןופ גנולמַאזַא ,(לטיּפַאקסולש סלַא
 רעטנואפ ט"א סױרַא זיא ןכַאז ערעטצעל
 ,"טייהיירפח ג"פ ,ךוּב טשרע) "ןוז רעד
 רעד טערט טציא .(255 ן"ז ,1926 ,י"נ

 רעקידנעטשלופ ַא וצ וצ ןיקצעלק ,ב ג"פ
 ןלעווס ואוו ,קרעו ס--נ ןופ עּבַאגסױא
 ?ץג-רעדניק 3 עקינייא ןײגנײרַא ַא"צ

 לקיצ ןייז ןופ ןרעטסומ עיינ ,ןטכיש

 =ָאטװַא ןַא ,"שטנעמ וצ שטנעמ ןופץ

 השמ טימ רָאי 407 ט"א ךוּב שיפַארגָאיּב
 ןענייז ןכַאז ענייז ןופ ךסַא .ַאאא =נ

 ,ןכַארּפש ענעדיײשרַאפ ןיא טצעזעגרעּביא

 ףיוא ,ןַאמסָארג ,א ןופ --- שטייד ףיוא
 =לעו) דלעפנעמולּב ,ל ןופ--שיזיוצנַארפ

 ןופ לַאװסיױא ןַא וצ ךיוא טיירג רעכ

 =בֹוּב ןיא שיזיוצנַארפ ןיא קרעװ ס--נ
 ,וָאמיד ּפיסָא ןופ---שיסור ףיוא ,(םרָאפ
 =וש ַא) דנַאלרוג הרש ,שטיװעינַאמ דוד

 --שיליוּפ ףיוא ,(דנַאלרוג ןרהא ןופ רעטס
 ,תסקטטוואג טַאלּבגָאט רעזדָאל םעד ןיא

 ?נוטייצ עשידיײ:שילױּפ יד ןיא ךיוא יװ
 לַאװסױא ןַא) .ַא"א א252 212681246 ןעג
 ןּבעגעגסױרַא ךיוא טרעוו קרעװ ס--נ ןופ
 =עזרעּביא רעשיליוּפ רעד ןיא .ּב 2 ןיִא

 ,(פּפיר לעומַאס ןופ גנוצ
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 1 182--149 ןײז ,"אקירעמאיגנויע ,גרע יײטש חנ

 ,1926 ,"ןּבעל, ג"פ) "רידאנ השמ ךוּבא; ,4

 רעד, :ןעלטיּפַאק עקידנגלָאפ יד טלַאהטנַא 0

 ןופ זילאנא רעשיטירקג ;",נ רעטכארטעגסיוא

 יביּבנ ן,"ג השמ רעקידעבעל רעד, ;"ןפאש ס--נ

 "יה .א ;(.ג ןופ ןטערטרָאּפ יײר א ;"עיפַארגָאיל

 ,"רעדעפ, ןיא ,"רעקיטירק עגיטכיזצרוקא ,ןעז

 ,"טפנוקוצ, ןיא ,רעגינ ,ש :;1920 רעּבָאטקָא

 ,"ןּבעל עײנ סָאדפ ןא 44 ;211-242/ ,0

 ןופ טײקנײש יד, ,10 ;59--57 ז"ז 111 ,2

 {6 12/טזז ןופ "גָאט; ןיא ,"םיױשרעסַאװ

 }"טייצ} ןיא ,רעּפנײװ ,ז ;"געװ, ןיא ,ןיניײרּב ןבואר

 ן".ש .א .פ4 ןיא ,ןיסיק י 10 ,ןיקװיר .ּב

 ,ןרעפלַאה ,ל .מ ,ןיגלָא ,מ ,ןײטשּפע אנכש

 ןיא ,רעלטָאק לסָאי ,דוָאמ .ז ,דלָאג ןאמרעה

 ,א* 9/ ןיא ,רעסערפנעשנעמ רעד } טיײיהיירפ ,

 ,וָאמיד ּפיסָא ןוא יקסנישזָאטרַאק ראקסָא ;*,ש

 .ולּב .ל ; ע/ 0116 ןיא ,סדואוו ,שט ; "סדנוק, ןיא

 ,גנילק ." ;1216זס16 46 112006 ןיא ,דלעפנעמ

 ,"רידאנ השמ, ,ץיװָארָאה קאזיא ;2292מ ןיא

 ,1922 ,"גָאט, רענליװ ןיא ,רעה ריאמ } רושָארּב ַא

 1923 ,"טלעװ"רעכיּב, ןיא ,ןַאמײנ .מ .י ;61

 'פעש .ּב ;1926 טסוגװַא---ילוי ,"טנייה; ןיא ,4

 :נַאצ ,ּב } 1926 ןוא 1925 ,"גנוטײצסקלָאפ ,, ןיא ,רענ

 ,תיּב"דוי ;1926 ילוי ,"טלעוו-רעטעּברַא, ןיא ,ןעג

 ,וס ,שיקרַאמ ץרּפ 1114 ,"רעטעלּב ,טיל , ןיא
 ;10 ,רעטריפרַאפ יצ רעריפ, ,ליזימ ,1ג ;} 35

 םכח רעד, ,סָארג השמ 10 ,ענזיצַאק רעטלַא

 יידי ףעד ןופ םכח רענַאיצילאג רעד רשפא ןוא
 "רעטעלּב ,טיל, וצ עגאלייּב ,"רוטארעטיל רעש

 ,"םײה ןַײז ןוא .נ תשמ} ,שטיװַאר ךלמ 7

 השמפ ,ןײטשנעטכיל קחצי ן10 ,לגױפ .א ;6

 יג ן1ס ,ןָאורעדָארּב השמ ןֹוס ,"טייקשירידאנ

 ןעזײר יז ;{0 "ףעטסנרע רעד .נ השמע ,ליזיימ

 סעומש אפ 11926 6|/}}} ןופ ?גָאט רעגליוו, ןיא

 !ס ,'סקָאדאראּפ ןשידי ןופ רעטסײמ ןטימ

 ,ןיקדירפ .א ! ((6497 217681404 ןופ ,זרעּביא)

 רעגליוו ןיא ,"טשינרָאג--רָאג ןופ ץנַאטסּבוס יד,

 .149 ,"ןגרָאמירפ, ןיא ,ָאי .מ 11926 פ/טְזַוַװ ,?גָאט

 --1818 3/א) ָאנרַא לעדַאנ
 ןופ ןוז סלַא ענליוו ןיא ,ּבעג (

 ןעמוקעג רָאי 12 ֹוצ .רעקינַאכעמ ַא
 יד טכוזַאּב 95--1890 ,דנַאלשטייד ןייק
 ױטש ןַאד ,גרעּבסגיניק ןיא לושרעגריּב
 2עס:רערעל ןשידיי רענילרעּב ןיא טריד
 טּבעל .,1900 טקידנעעג ןכלעוו ,רַאנימ

 1! .ּב ןָאקיסקעל

 514 ?עדַאנ -- רידאנ

 רעירפ סלַא ןילרעּב ןיא ןַאד טניז
 ןוא רעקיזומ ,רעלעטשטפירש--רעלטסניק

 ןופ טנעגיריד:רָאכ 1916 טניז .רעלָאמ
 טָאה ,"רעפוא:רעזוּבטַאקא עגָאגַאניס רעד
 ןיא קרעװ ייר עצנַאג ַא טכעלטנפערַאפ
 דנוא ןעטצטעלרָאּפ סיואט :יװ ,שטייד
 ,(1909 ,ןעמזירַאפַא) "ןעדנירג ןעטצטעל
 =בישעגדנַאּבזלַאה יד דנוא ָארטסָאילַאק
 סעזעיד םוא,; ;(1913 ,עמַארד) "עט

 =ַארד) "םַאדַא/ ;(1914 ,םיריש) "סעללַא

 =רַאפ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא 1917 ,עמ
 נז רעד/ ;(טעטש עשטייד ענעדייש
 ;(1920 ,סענעצס עשילּביּב ?) "ללַאפנעד
 וצ םיריש 12) "ןעדוי רעד רהַאי סַאדװ
 דנוא טָארז ;(1920 ,ןעגנורידַאר סָאקדוּב
 "ןעדוי סעו עגױא סַאד טויא דנעהילג
 ?גייטש בקעי ןופ ןעגנורידַאר וצ םיריש)
 :טּפיױה ןייז) "ןָאט רעדז ;(1920 ,טדרַאה

 "טעּבַאפלַא עשיטָאג סָאדװ ,(1921 ,קרעוו

 =ַאהטעעּב ףיוא ענמיה} ;(1921 ,םיריש)
 *יש) "עסטופנוק דנוא עסטָאַאלא ,"ןעוו

 / טַאירַאטעלָארּפ סעגילייהז ;(1923 ,םיר
 רעד דנוא טייהיירפ רעד רעכיּב ףניפ

 *עושעּב דנוא עצנעטש ;(1924) ?עבעיל

 "סָאינָאיד ןעדנעגַאזײװ סעד ןעגנור
 יֹּב ןע) "טדראהנייטש ּבָאקַאיװ ;(1925)

 ;(1925 ,"טרַאװנעגעג רעד רעקיפַארגז ןופ

 "ןעקסַאמנעטָאט ןהעצ / ןעטזעלרע ידח
 *רַא 1923 טניז -- ,(1919 ,ןעגנורידַאר)
 =רעּב רעד ןופ גָארטפױא ןיא .נ טעּב
 =נעּפמָאק א ףיוא הליהק רעשידיי רעניל
 רעלַאגָאגַאניס רעטסעּב רעד ןופ םויד
 עיציזָאּפמָאק רעײנ ַא ףיוא ןוא קיזומ
 ;עיגרוטיל ףרעשידײ רעצנַאג לעד ןופ
 "תיוללהז ט"א ץרעװ ןקיוָאד םעד ןופ
 הדובע יד) .ּב 1 רעד קיטרַאפ ןיוש זיא
 :פיוא טרעוו ןוא (סטכַאנוצ-גָאטיײרּפ ןופ
 .סעגָאגַאניס רענילרעּב יד ןיא טריפעג
 ענייז ןופ ןעגנולעטשסיוא עוויטקעלַאק

 -ילרעּב רעד ןיא ןעוועג ןענייז רעדליּב
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 ,"גנולעטשסיואטסנוק רעיירפירויש רענ
 :גיא קרַאטש ךיז טָאה .24--23--2
 רעדילסקלָאפ עשידי טימ טריסערעט
 עקינײא יז ןגעװ טכעלטנפערַאפ ןוא
 ?וּב ןיא ןעגנוטעּברַאַאּב ןוא ןעלקיטרַא
 ,1917 ,ם6ז ן,6 טפיושטַאנָאמ סרעּב

 :םרָאפכוּב ןיא ןּבעגעגסױרַא רעטעפש
 ,ןילרעּב ,"ג"פ רעשידייז) ןסממסח61

 יורעד) 166:8006 '/014116466 ;;(9
 106408606 116 ;( ןוא 1 .ּב ,1919 ,ג"פ

 ט0811606ז/ םטסז624200 3846 0

 ךיא טָאה .,(1923 ,ץרַאה ןימינּב ג"פו

 :שטייד ףיוא שידיי ןופ טצעזעגרעּביא

 ,081 טמס 0681 ג"פ) "קוּבידז סיקס--נַא

 0025- ;(ריפנײרַא ןַא טימ ,1925 ,ןילרעּב

 ןיוועל לאומש ןופ --- 51014360066 6

(1925), 
 ,1925 0116 סרענשריק

 -- 1902) השמ ןַאמלערָאנ
 טכוזַאּב .עשרַאװ ןיא .ּבעג (

 ןּבעגעגּפָא ןוא ןילּבול ןיא לושלטימ ַא

 ןעיירפ+ ןיא ןעמַאזקע-סטירטנייא םעד

 ?ַאנרושז .עשרַאװ ןופ "טעטיסרעווינוא

 1290 ןּבױהעגנָא טיקיטעט עשיטסיל

 ןיא ןענָאטעילעפ ןוא סעקסערָאמוה טימ

 יעּפש ,עסערּפ רעלעיצניװָארּפ רעד

 פ"א ךיא ,ןענָאטעילעפ טקורדעג רעט

 ,רעגידעכעטש רעד ,רעּפַאלק עלע'השמ

 ?יײצסקלָאפװ ,"טנייהװ ,"טנעמָאמז ןיא

 =רָאפ/ ,"סדנוק ןעסיורגז רע:יינ יד ,"גנוט

 סיורג רַאפײ רעסערייא:טָאנעוּב ,"סטרעוו

 יר ,שךַאל'םינּפ ןוא רע'םינּפ? ,"ןיילק ןוא

 רעכלעוו ןופ ,"ןגרָאמירפז ןוא ײקלָאפװ רעג

 רעװעשרַאװ רעד ךיוא זיא רע גנוטייצ

 רעקידנעטש 25--1922 .טנעדנָאּפסערָאק

 -נציװ רעודָאל םעד ןופ רעטעּברַאטימ

 ןּבעגעגסױרַא ןײלַא ,"תיחשמ רעדז טַאלּב

 "וה ןוא "רעפיטש רעד} טַאלּבציװ ַא

 ןּבירשעג .רעטעלּב-בוט?םוי עשיטסירָאמ

 ןטסקעט עשיטסירָאמוה לייט ןטסערג םעד

 516 קיװָאנ --- ןאמלעדָאנ -- לעדַאנ

 :עט:טסנוקניילק רעװעשרַאװ םעד רַאפ
 טַאהעג ןּבָאה עכלעװ ,'לזאזע? רעטַא
 ןַאמרעה דוד ןופ ישזער רעד רעטנוא
 ?רַאפ זיא ייז ןופ ;גלָאפרע ןסיורג ַא
 רערעדנוזַאּב ַא ןיא ןרָאװעג טכעלטנפע
 גָאלָאנָאמ ןלגייּב עשירפק :עּבַאגסױא
 ,1926 ,עשרַאװ) "רעפיוקרַאפ-לגייּב ַא ןופ
 .(8 ויז

 --1891 ?קא חסּפ קיװָאנ
 ַא ןיא ,אטילד קסירּב ןיא ,ּבעג (

 ןופ עילימַאפ רעשידיסח = שיטַאּבעלַאּב

 ןיא טנרעלעג רַאי 14 זיּב .רעמערק

 ,הבישי ןוא רדח
 ןּביױהעגנָא ןַאד
 ?בעה ןענעייל וצ
 ,ךעלכיּב עשייער

 ,שיסור ןענרעל

 ןריסערעטניא ךיז
 ידי" רעד טימ

 ?רעטעּברַא רעש

 / +ָצג ,גנוגעװַאּב
 ,ןענישַאמנזליג ייּב רעקינַאכעמ ַא ןרָאװ
 ןיא 12--1910 ,"דנוּב" ןיא ןיירַא 7
 ַא ןיא טסינישַאמ סלַא טעּברַאעג ךיריצ

 :ּבעגּפָא קיטייצכיילג ,קירּבַאפנטערַאגיצ

 ײל עשטייד יד ןרידוטש טימ ךיז קיד

 ַא ,י"נ ןײק קעװַא ךָאנרעד ,רוטַארעט

 ןַאד ,ּפַאש א ןיא טעּברַאעג טייצ עצרוק

 רעשידיי רעד ןופ ָארויּב ןלַארטנעצ ןיא

 :עמַא ןיא עיצַארעדעּפ רעשיטסילַאיצָאס

 *רֶא ריא ןופ רַאטערקעס סלַא ןוא עקיר

 ?ץרעמ רעד ךָאנ ,"טלעוו עיינ ידח ןַאג

 :סור ןייק טרעקעגקירוצ ךיז עיצולָאװער

 ַאּב ךיז ,עװקסָאמ ןיא טצעזַאּב ךיז ,דנַאל

 ,"דנוּבװ ןופ טעּברַא רעד ןיא טקילײט

 ןיא ןעלקיטרַא טייצ וצ טייצ ןופ ןבירשעג

 רעקסנימ ןוא "גנוטײצסקלָאּפ/ רעוועיק

 ןייק ןעמוקעג 1919 גנילירפ ,"רעקעווק

 ?גֹוּב עקיטרָא יד ןריטקַאדער וצ ענליוו

 רעּבָא ,"עמיטש רעזנואק גנוטייצ עשיד



 ןופ ןרָאװעג ןעמונרַאפ ענליוו זיא דלַאּב
 .בעגרעטנוא זיא גנוטייצ יד ,ןקַאילָאּפ יד
 לירּפַא זיּב 1919 יַאמ טניז ןוא" ,ןעגנַאג
 :טימטּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג 0
 :ליוו ןופ ןרָאטקַאדערטימ ןוא רעטעּברַא;
 ?ער-סײנ ןעװעג ךָאנרעד ,?גָאט/ רענ
 רעשידנוּב רעװעשרַאװ יד ןיא רָאטקַאד
 ?קעװַא 1920 רעּבָאטקָא ,"ןעגַארפ:סנעּבעלא
 שקַאדער ןיא ןײרַא ,י"נ ןייק קירוצ ןרָאפעג
 :לַאּפש רעד ךָאנ ,"סטרעװרָאּפח ןופ עיצ
 רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ גנוט
 ןויבצ ,ןיגלָא טימ ןעמַאזוצ עיצַארעדעפ
 2ייצ יד ןזָאלרַאפ טזומעג טוּפיליל ןוא
 ,טינומָאק רעד ןיא טעּברַאעגטימ ,גנוט
 טײצ עסיװעג ַא ,"טייהיירפ= רעשיט
 :רוק ןעשיריאק ןיא עגַאקיש ןיא ךיוא
 ןעמוקעגקירוצ רעדיו סנטצעל ,?רעי
 :רעטעּברַאטימ ןייז טײנַאּב ןוא י'נ ןייק
 ןבירשעג ,"טייהיירפ: רעד ןיא טפַאש
 ,ןעלקיטרַא עשיטסילַאנרושז ענעדיישרַאפ
 ,ו"זַאא ןטכיזרעּביא:עסערּפ ,ןענָאטעילעּפ
 ןעּפ ,רעמַאה ַא ,רעײנ ַא פ"א ךיוא
 יד טצקעזעגרעּביא טָאה ,?וזעס'טט 4

 ןָאטגנישַאװ גניווריוא ןופ ןעגנולייצרעד
 עדנעגעל ידח ןוא "?לעקניוו ןַאװ פיר
 :יױט .ה ג"פ) "לָאט םענעפָאלשרַאפ ןופ
 :רַאפ טָאה ,(1924 ,ָאגַאקיש ,גַאלשנעּב
 "םָאּבלַא ןרענָאיצולָאװערש םעד טסַאּפ
 :קַאדער ןוא (1925 ,י"נ ,"טייהיירפז ג"פ }
 רעטנעָאנ ."ךוּברָאי:טייהיירפ? סָאד טריט
 :שדוח ןשיטסינומָאק ןופ רעטעּברַאטימ
 ,ירעמַאה רעדװ לַאנרושז

 ןושח ז"כ) םַאיליװ  ןָאסנַאטַאנ
 ?יװַאּפ ןיא .ּבעג ( -- 83
 ןסקַאװעגפױא .ּבוג רעװעיק ,שטָאל
 קנַאדַא ןוא רעפרעד ןוא רעדלעוו ןיא
 ,רעטומ ןיײז ןופ שפנ=תריסמ רעד
 ?ַאייס רעטלַא 'ר ןופ רעטכָאט ַא

 עקידהשקשינ ץנַאג ַא ןעמוקַאב ,רעװ

 ;מםלמ ספרָאד ייּב ,גנויצרעד עשידיי
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 וצ .ארמג ןוא ךנּת טנרעלעג םיד
 ?טיקַאר ןיא םייה ןייז טזָאלרַאפ רָאי 3

 םעד ןופ ןכש ַא ןעװעג בגַא ואוו) ענ
 ,העידעװדעמ ריאמ 'ר בר ןשלטעטש

 ןופ רעטָאפ םעד
 רעטעּפש םעד
 ןשיסור ןטמירַאּב
 ס- ע"ש ,רעגניז
 ,(רבח-סטייהדניק
 -קע סלַא טּבעלעג
 ?הדש ןיא ןרעטס
 ?סיוא ואוו ,ןבל
 םעד  ןטלַאהעג
 ?עגרעּבירַא ןַאד ,ןסַאלק 4 ףיוא ןעמַאזקע
 וצ ךיז ןטיירגוצוצ רימָאטישז ןייק ןרָאפ
 ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגנײרַא רעּבָא ,ערוטַאמ
 עג ,גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי רעד
 טעדנײרּפַאּב ךיז ,"דנוּבז ןיא קיטעט ןעוו
 =רע ןייז ןעוועג ויא רעכלעוו ,ןרעּביל טימ

 וצ .?לַאטיּפַאקז סקרַאמ ןיא רערעל רעטש
 רָאי ייווצ ,עקירעמַא ןייק קעװַא רָאי 0
 ,ןיצידעמ טעטיסרעווינוא ןיא טרידוטש
 =עג ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ןַאד רעּבָא
 רעד ךָאנ ןוא טעּברַא רעכעלטּפַאשלעז
 =קֵאד רעקידנריציטקַארּפ רעד טימ הנותח
 .עגּפָא ןצַאגניא ךיז יקסלָאּפמַאי םירמ ןירָאט

 רָאי 3 ,עיפָאסָאליפ ןופ םוידוטש םעד ןּבעג
 עיגָאלָאכיסּפ ןוא עיפָאסָאליכ טרידוטש
 עשידיי טריזינַאגרָא ,טעטיסרעווינוא ןיא
 :ץט ןעוועג עכלעוו ןיא ,ןלוש ןוא ןּבולק
 =רעד ,רָאטקעל ןוא רערעל סלַא קיט
 ךיוא ,ָאגַאקיש טרָאניױאוו ןייז ןיא טּפיױה
 -פיוא ,עקירעמַא ןופ טעטש ערעדנַא ןיא
 =גנע ןיא סעיצקעל טימ ךיוא ןטערטעג

 טימ ןטַאּבעד עכעלטנפע ןטלַאהעג ,שיל

 =יֵל רעד ןיא ,וו"זַאא יקסװָאלטישז ר"ד
 רעד ןיא טריטויּבעד .נ טָאה רוטַארעט
 "יא ןעלקיטרַא ייר ַא טימ יש .א ,פז
 *רַאנַא ,טייהרעמ ןוא טייהרעדנימ רעּב
 ,רעט;ּפש וויזא א םזיציטסָאנגא ,םויכ
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 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,ןתנןּב פ"א ךיוא
 1913 יןעּבעל עיינ סָאדי סיקסוװָאלטישז
 ,(םזיטַאמגַארּפ ןגעוו ,ןָאסגרעּב ירנַא ןגעוו)

 1915 "טלעוו רעשידויש רענליוו רעד ןיא
 ,("עיּפָאסָאליפ ןופ טכיל םעד ןיא ץרפו)
 *נרָאפ ,ק ןופ ר"א ײטלעוו רעשידיא רעד;
 םעדח ,("ןעּבעל ןופ עיפָאסָאליפ ידו) גרעּב
 :לָאוװ טעצרּפ ןגעוו) "רעפּפמעק ןעשידיא
 רעד ףיוא שילָאּפ ןיא; ןוא "טייק רענעד
 םזיטָאירטַאּפ ןוא םזילַאנָאיצַאנש ,"טייק

 ,"גָאט/ ןיא ,("רוטלוק ןופ טכיל ןיא
 סרעלימ ,"ןעטפירשק ּב"מז ,"דרעיורי ה"מז
 :עג ַא ןכלעו ןופ ,"רוטלֹוקח טַאלּבנכָאװ

 א"צ) רָאטקַאדער ןעוועג ךיוא טייצ עסיוו
 גנולדנַאהּפָא ןַא טכעלטנפערַאּפ טרָאד
 רעשינָאסגרעּב ןוא רעשינַאסגרעּברַאפ;
 :רַארעטילח ,("ןליוו ןעיירפ ןופ ףירגַאּב

 יו ,("םלוגי סקיווייל ןגעוו) "רעטעלּב עש |
 ןשיפָאסָאליּפ ןשילגנע םעד ןיא ךיוא
 1923 םווַא .א"א סקסמ ס0סטז+ לַאנרושז

 דימלּת ןוא דניירפ ,רבח ןייז קנַאד ַא זיא
 רעד ןרָאװעג טעדנירגעג יקסניּבַאּב בקעי
 ןיא ,ָאגַאקיש ,"טפַאשלעזעג עיינע ג"פ
 עטסקיטכיװ סָאד סױרַא זיא סע ןכלעוו
 ַא טכַאמעג םיא טָאה סָאװ ,.נ ןופ קרעוו

 ,רוטַארעטיל רעשידי רעד ןיא ןעמָאנ
 עירעס -- "עיצַאזיליוויצ ןוא רוטלוק,
 ;לײט 4 ןיא ,463 זיז) "םזילַאיצָאט-ײני
 -נעגעג ןיא גנולקיװטנַא ןוא רוטלוק; 1

 ןיא) "גנודליּב ןוא עיצַאזיליוװיצ וצ ץַאז

 טקורדעג טשרעוצ םרָאפ רעטצריקרַאפ ַא

 רעד" 11 ,(111 ,4 "?ןעטפירשז יד ןיא

 נָא רוטלוק ןופ טכיל ןיא ףמַאק ןעסַאלק

 ןוא רוטלוקח 111 ,"עיצַאזיליװיצ טָאטש

 -כיר עשיטסילַאיצָאס-רענָאיצולָאװער יד
 ײןעגַאליײּבז זש ;"םזילַאיצָאס םעד ןיא גגוט
 =ַאמגַארּפ ןייז ןוא סמיישזד םַאיליװי)
 ר"דח ,"ןעטכילפ ןוא ןעליפעגז ,"םזיט

 ,"געירק םוצ גנולעטש סיקסווָאלטישז
 :יירפ? ,"טפירש ןוא טרָאװ ןופ טייהיירפא

 0 ןָאסנַאטַאנ

 ןגעוו -- "ץלַא רעּביא ךַארּפש ןופ טייה

 =ציא רעדח ,י"א ןיא ףמַאקנכַארּפש םעד

 טכיל םעד ןיא סיזירק=טלעו רעגיט

 --"רַאסָאלגװ ,"עיּפָאזָאליפ סינָאסגרעּב ןופ

 .(רעטרעוװ עכעלכיורּבעג קינײװ יד ןופ

 יד ןופ םענייא ,ךוּב ןקיזָאד םעד ןיא

 םעד ףױא קרעװ עלעניגירָא עטלייצעג

 טגנערּב ,רוטַארעטיל רעזנוא ןיא טיּבעג

 ּפמַאק רעד זַא ,קנַאדעג םעד סױרַא נ

 רעכעלטּפַאשלעזעג רערעסעּב ַא רַאפ

 נָא יד ןרעפטנערַאפ טינ טעװ גנונעדרָא

 ,םעלּבָארּפ עכעלטפַאשלעזעג עטגָאטײװעג
 ןיא ןרעװ טריפעגנָא טעװ רע ןמזילּכ

 =עגנָא טָאטשנָא עיצַאזיליוויצ ןּופ טכיל
 ?רוטלוק ןופ טכיל ןיא ןרעוו וצ טריפ

 =נוא םעד טיירּב רע טלקיװטנַא ייּברעד

 :ַאזיליװיצ ןוא רוטלוק ןשיװצ דיישרעט
 'רשפא זיא סָאװ ,דיישרעטנוא ַא -- ,עיצ

 ַאֹּב טינ יונעג ױזַא םענייק ןופ .נ זיּב

 ןיא טריקיטירק ןוא ,ןרָאװעג ןטכיױל

 עשיטסילַאיצָאס עלַא רוטלוק ןופ טכיל

 ןוא םזיסקרַאמ םעד ןופ ןעגנומערטש

 ,םיכרַאָנַא םעד ןופ ןעגנוטכיר עלַא

 .םזילַאירעטַאמ םעד ףיוא ןריזַאּב עכלעוו

 יפָאסָאלפ רעשידיי רעד ןיא עטַאד ַא

 ײיא ס--נ ךױא זיא רוטַארעטיל רעש

 +דנורג סעזָאניּפש ךורּב ןופ גנוצלזרעּב

 +ָאעג ַא ףיוא ןזיורעד ,קיטע ידז קרעוו

 ,"טפַאשלעזעג עיינזג"פ) "ןפוא ןשירטעמ

 עּבַאגסױא יד ;320 ז"ז ,1923 ,ָאגַאקיש

 :רַאװ ,"עגיל-רוטלוקח ג"פ -- ןלױּפ רַאפ

 רעצרוק רָאג ַא ןופ ךשמ ןיא טָאה--עש

 .(סעגַאלפױא עקינייא ןטלַאהעגסױא טייצ

 ןיא ןענײז ןטעּברַא ערעדנַא ענייז ןּופ

 +גרעּב ןוא .ַאזָאניּפשז :סי רַא םרָאפכוּב

 ןופ טנעמגַארפ -- *לעלַארַאּפ ַא -- ןָאס

 ,1923 ,ןג"פ עקיּבלעז יד) קרעוו ןרעסערג ַא

 ֿפַאטעמ רעד ןיא ריפניירַאז ;(43 יז

 =יד) ןָאסגרעּב ירנַא ןופ- זרעּביא -- "קיז

 טשרעוצ ;60 זיז ,1923 ,ןג"פ עקיּבלעז

 .(1921 "ןעטפירשא ּב"מז ןיא
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 ,"ןבעל עײנ סָאד ןיא ,יקסװָאלטישז .ח ר"ד
 'װָאלטישז ףיֹוא .נ ןופ רעטטנע ןַא) 186 ,2
 ,"ןּבעל עײנ סָאד, ןיא ,ךוּב ןַײז ןופ קיטירק סיקס

 ;17--14 ז"ז ,1924 ,,טלעוו-רעכיּכ, ןיא וס ;(צז

 ,ימלא א ;40-38 זיו 10 ,ןַאמסקילג ,א ר"ד

 ,ירפ} ןיא ,רמרמ .ק }387--385 ז"ז ,1923 וס
 ,1922 ,"טייה:

 -- 1986 ןוויס 'ו) כקעי ןיּבכַאנ
 :צָאלּפ ,שזנָאשטַאר ןיא ,ּבעג (

 ,החּפשמ רעשידיסח ַא ןיא ,טנגעג רעקי
 ןטימ ןעװעג סחיתמ ךיז טָאה עכלעוו
 ַאלסַארּב ןמחנ 'ר ןוא ןואג רעקרָאװ
 ,םותי ַא ןּבילּבעג םישדח 15 וצ .רעװ
 ַא ןיא רעטעפ ַא ייּב ןרָאװעג ןגיוצרעד:
 עסיװעג ַא ,ץינַאיּבַאּפ ןיא ךָאנרעד ,ףרָאד
 רעטָאטפיטש םייּב ךיוא טּבעלעג טײצ
 שרדמ;תיּב ןיא טנרעלעג ,ווָאקָארטעיּפ ןיא
 ?גוא קצַאװטָא ןיא ךיוא ,ץינַאיּבַאּפ ןיא
 ּבייל:םוחנ 'ר ןופ החגשה רעד רעט
 רָאטקַאדער ןקידרעטעּפש םעד) טָאגנייוו
 רעדז טַאלּבגָאט ןשיסקָאדָאטרָא םעד ןופי
 :עגלַא טימ ןּבעגעגּפָא ךיוא ךיז ,("דויי
 רעד ףיוא ןעוועג ןַאד ,גנודליּב רעניימ
 רעד תעשּב .רעכַאמרעגייז ַא ייּב רעל
 ןלױּפ ןיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעטשרע
 ןלַאפעגנײרַא ,גיצּפיל ןייק קעװַא 4

 םישדח 6 ,טסנידרעטילימ ןשיכיירטסע ןיא
 ,אקסוריַאװַאר ייּב טנָארפ ןפיוא ןעוועג
 ,טשעּפַארוּב ןייק ןפָאלטנַא ס פוצ ךָאנרעד
 ,קירּבַאפעיצינומ ַא ןיא טעּברַאעג ואוו
 ןופ ,רעדיל ןּבירשעג ,קירּבַאפכוש ַא ןיא
 גנוצעזרעּביא ןיא ןענייז עקיגייא עכלעװ
 ז א-ם ןוא ןיניש ּפ"א ןרָאװעג טקורדעגּפָא
 =לרֲאגנוא רעד ןיא ,ש014890:06 ןיא

 סיַאטַאּפ ףסוי ר"ד ןוא אטסק 5224 רעש

 :ַאדוּב ןיא טעדנירגעג 1918 ,אזגוו 65 1606
 רעד ןיא ,עיצַאזינַאגרָא;צ"ּפ ַא טשעּפ
 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעט2/ רעשירַאגנוא

 :יטילָאּפ סלַא טנידעג "יײמרַא רעטיור
 ןופ ןלַאּפ ןכָאנ ,ןַאמסגנּויורטרַאפ רעש
 ,ךיריצ ןייק ןפָאלטנַא טכַאמנטַאר רעד

 522 ןיּבכַאב --- ןָאסנַאטַאנ

 רעטשרע רעד ףיוא טַאגעלעד ַא ןעוועג
 ָארויּב:ריזינַאגרָא ןופ גנוציז רערַאנעלּפ
 רעט5 רעד ףיוא ןוא צ"ּפ עקניל יד ןופ
 ,1920 ילוי ,ןיוװ ,ץנערעפנָאק:טלעװ-צ"ּפ
 :ַאטיא ןייק קעווַא ,ךיריצ ןופ טקישעגסױרַא
 יורפ ןייז טימ ןעמוקעג 1921 ּבײהנָא ,עיל
 ,עילײַארּב ,ָאקוּבמַאנרעּפ ןייק רעדניק ןוא
 =יצרעד ןוא ןעמעָאּפ ,רעדיל טקורדעג
 עשידיי רעסעריײא:סָאנעוּב יד ןיא ןעגנול
 סיורג רַאפ ,"טייצ עייג ידח יו ,ןטפירש
 רעד ןיא ךיוא ,"עסערּפ יד? ,"ןיילק ןוא
 ַא"צ ,"עמיטש רעשירַאטעלָארּפז רעק-"ינ
 :ַארּב רעד ןיפ עמעָאּפ עשירָאטסיה ַא|
 ?גַארפ) "יהנַארַאװנ טייצרוא רעשינַאיליז
 /ףילק ןוא סיורג רַאפע ןיא ןטנעמ
 ןיא טעדנירגעג 1923 רעּבמעװָאנ ,(4
 עשידיא סָאד, ָאריענַאשז:עד-ָאיר ןיא
 16/ש םעד זיּב סע ןוא 'טַאלּבנעכָאװ
 ,ץּכ ףסוי טימ ןעמַאװצ טריטקַאדער
 רעד ןופ רעדנירגטימ יד ןופ םענייא
 רעקיצנייא רעד ןעוועג ךָאנרעד ,גנוטייצ
 ,ןעלקיטרַא:טייל יד ןּבירשעג ,רָאטקַאדער
 :ירפ לאומש ,רעטסעּפ ןיניש פ"א ךיוא
 וצ 47 'מונ ןופ ןעגנואווצעג .סעלעד

 יָאו םעדח ןוכ עיצקַאדער יד ןזָאלרַאפ
 רעקיצנייא רעד םויה:דע -- "טאלּבנעכ
 עכלעוו) עיליזַארּב ןיא גנוטייצ רעשידיי
 סלַא ןַאמפיק ןרהא וצ רעּבירַא זיא
 ,נ טָאה ,(רָאטקַאדער ןכעלטרָאװטנַארַאפ
 עשירַארעטילז ט"א ה"מז ַא ןּבעגעגסױרַא
 עשירַארעטילשידיא עטשרע / טפירשטייצ
 יענַאשז:עד:ָאיר) "ליזַארּב ןיא עּכַאגסױא
 ?עגרעּביא טימ סיואכרוד ,(1924 ,ָאר
 .סױרַא םרָאפכוּב ןיא .לַאירעטַאמ ןטקורד

 סיוא? ט"א רעדיל גנולמַאז ַא ןּבעגעג
 ן"ז ,1920 ,ךיריצ) "טײקמַאזנייא רעד
 ,ָאקוּבמַאנרעּפ ןיא סנטצעל טניואוו 2
 ןיא טײצ וצ טיצ ןופ ךיז טקילײטַאּב
 =ןטַארעטיל ןשידיי םעד ןופ ןַאגרָא םעד
 ,"ןעּפ יד עניטנעגרַא ןיא ןייארַאפ
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 --1876 4ןןע) דוד-שרעה גרעּבמָאנ

 :רַאװ ,וװָאנישמַא ןיא .ּבעג (

 רעשידיגנישידיסח ַא ןיא ,טנגעג רעוועש

 ןַא ,יכדרמ:השמ ,רעטָאפ ןייז ,עילימַאפ
 ןופ .לקיניײארוא
 םעד ,בר רעגָארּפ
 תיּבצ ןופ רּבחמ
 =ייא ןַא ןוא ייריאמ
 רעזדָאל ןופ לקינ
 ,ינ לאקזחי 'ר ,בר

 =רעל רעסיורג ַא

 ץסכעה ַא ,רענ
 ,רוטַאנ עטּבַאגַאּב

 ןּברָאטשעג גנוי םיא זיא ,"סרוקיּפא; ןַא

 ?רעד ךיז טָאה רע ןוא ,(ןַארעמ ןיא)
 'ומ רעד ןופ ןדיײז ןייז ייּב ןגיוצ
 רעײז ַא ,גרעּבנעיא ,דצ סרעט
 ;נעמַאטש .טײקכעלגעזרעּפ עלעניגירָא

 ןַא ,זוה שידיסח ןייש ַא ןופ קיד

 :נַאל) "טּפשמ ןשוח/ םעד ןופ לקינייא

 סָאװ ,דיסח רענילּבול ַא ןיילַא ,(עד
 ןיא ,ןיּבר םוצ ןרָאפעג רעלוגער- זיא
 רעיײז ןעוועג גרעּבנעזיא רעקיזָאד רעד
 ײס ,טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ןעזעגנָא
 5ַאּב ןעװעג ,ןקַאילָאּפ ייּב ייס ןדיי ייּב

 טריפעג ,'וצידעיד ינַאּפי נ"א טנַאק
 טבעלעג ,םיצירּפ טימ ןטפעשעג עסיורג

 ?יוא ןַא ןיא טַאיקָאטסירַא ןַא יו ןײלַא

 ,זױה טרירָאקעד ןייש ךעלנייוועגרעס
 ףיוא ןטירעג ,שטָאק ַא ןיא ןרָאפעגסױרַא
 ןַא ןקַאילָאּפ יד יב ןעמונרַאפ ,דרעפַא
 2עג ,מ2026/ת/4 806227 סלַא ןטסָאּפנרע

 רַאפ ךיק עסיורג רעייהעגמוא ןַא ןטלַאה
 ןדײז םיב זיא .ג ,ו"זַאא טײלעמערָא

 ןשידיסח גנערטש ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד

 :סיוא ךיז ,טנרעלעג רָאי ןט18 ןויּב ,טסייג

 טדערעג ,יקּב ןוא יוליע סלַא טנכייצעג

 רעד ךָאנ ןיוש ,רעטעּפש ;שיערבעה
 העּפשה רעד רעטנוא רע סָאה ,הנותח

 ךיז רוטַארעטיל רעשיערּבעה רעד ןופ
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 ,גנודליּבטסּבלעז טימ ןּבעגוצּפָא ןּביוהעגנָא
 ןצ ,שטיד ,שיליוּפ ,שיסור טנרעלעג
 טּבעלעגרעּביא רע טָאה טײצ חענעי
 ַא ,עפָארטסַאטַאק עכעלרעניא ערעווש ַא
 =נָא-טלעװ רעזעיגילער ןייז ןופ ךָארּב

 ,ןגנלשרעד טליפעג ךיז טָאה ,גנויוש
 רעד ןיא גנוקידירפַאּב ןייק ןענופעג טינ
 'רעכלעוו ףיוא ,רוטַארעטיל רעשיערּבעה
 =וצ רָאנ ןפרָאװעג ףיז טָאה רע
 טנַאה רעד ןיא ןעמוקעג םיא זיא קילעפ
 .םיריש .עלעכיּב סעצרּפ ,ל י ןײרַא
 +עג םיא ףיא ןּבָאה עכלעו ,"בגועה;
 ףיז ייּב טָאה רע ןוא ,םשור ןפיט ַא טכַאמ
 יב -- עשרַאװ ןייק ןרָאפ וצ ןסָאלשַאּב
 רעפטנע ןַא ןעניפעג וצ רעטכיד םעד
 =ײּפעג םיא ןּבָאה סָאװ ,ןגָארפ יד ףיוא
 שתוסרוקיּפאק ןייז רַאפ ןעגנואווצעג .טקינ
 ףע זיא ,יורפ ןייז טימ ןדיישעצ וצ ךיז
 רעװעשרַאװ זיירק ַא ןופ ףליה רעד טימ
 ןגעלפ עכלעוו ,ןטסילַאיצָאס 2 ןטנעדוטס
 =נוי עקיעפ ץניוװָארּפ רעד ףיוא ןכוזפיוא
 ,ןקעװצ עשירערעלקפיוא טימ טיילעג
 ַאֹּב ,עשרַאװ ןייק 1897 םורַא ןעמוקעג
 עשִיערּבעה ענייז םיא ןזיוועג ,ןצרפ טכוז
 ױצ ןּבױהעגנָא טָאה רע סָאװ ,םיריש

 רעװָאטסמַא רעד ןיא ְךָאנ ןּביירש
 =קעװַא ןטָארעג םיא טָאה ץרּפ ,הבישי
 ךוא שיערּבעה ןיא ןּביירש סָאד ןפרַאווּוצ
 ךַאד ןיוש זיא .1 .שידיי וצ ןייגרעּבירַא
 ןרָאי עטשרע יד ;עשרַאװ ןיא ןּבילּברַאפ
 'רערעל סלַא טקיטפעשַאּב ןעוועג רע זיא
 ףךיוא טַאהעג ןוא לוש רעשִיערּבעה ַא ןיא
 ,רָאטַארטסיגימדַא:זוה סלַא עלעטש ַא

 ַאּב סלַא ןעמוקַאּב טָאה רע סָאװרַאפ
 +עג זיא רעכלעוו ,רעמיצ סיורג ַא גנוניול

 .עשיווטיל ךס ַא רַאפ טלקמ=םוקמ ַא ןרָאװ
 .עשילױּפ רַאפ ךיא ,עשרַאװ ןיא םירג
 ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,ךעלמירֹוחּב עגנוי
 הלּכשה ןכוז טָאטשצנעדױער רעד ןיא
 םֹורֲא טייצ רעצרוק ַא ןיא ,גנודליּב ןוא
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 ןעמוקעג ךיױא עשראװו ןיק ןענייז
 עלַא ןוא ׁשֵא םולש ןוא ןעזייר םהרבא
 ירד םעד ןַאד טעדליּבעג ןּבָאה יירד
 לַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ דנֹוּב
 רעד רָאנ טינ ןעװעג ןַאד זיא ,1 ,רוט
 ןקיזָאד םעד ןיא רענידרַאפ רעטסערג
 רעגנערטש רעד ךיוא רָאנ ,"דנוּב:יײרדח
 ,ריוו עסיױרגַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעקיטירק
 גנולקיװטנַא רעשירַארעטיל רעד ףיֹוא גנוק
 רעד ןיא טריטויבעד ,םירבח ענייז ןופ
 רעדע ךילַא טימ רע טָאה רוטַארעטיל
 טימ ןוא ,1900 ,"רוי םעדחז ןיא "איבנ
 סנעזייר .א ןיא "קילג סָאדװ עלהשעמ ַא
 "טרעדנוהרהָאי עטטגיצנַאװצ סָאדא ּב"מז
 ןַא ןעװעג ךיוא זיא ךַאז עטשרע ןייז)
 ,"לַאטש ןופז ט"א עלהשעמ שירָאגעלַא
 טנָאמרעד טָאה סָאװ ,ויטָאמטּפױה ןטימ
 סע טָאה ץרפ ;"עשטַאילקח סעלעדנעמ
 ,ּב"מז ןטנַאלּפעג ַא רַאפ ןעמונעגנָא טַאהעג
 עלהשעמ ס--נ טָאה רֹוזנעצ| יד רעּבָא
 ךיוא רע טָאה ןַאד ,(טזָאלעגכרוד טינ
 :מַאז רעלַאגעלמֹוא ןַא רַאפ ןּבירשעגנָא
 ךיל ןייז יַאמ ןטשרע םעד דובּכל גנול
 סָאװ ,"ןקלָאװ עצרַאװש ןגָאײס ,ןפוליסח
 עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ סנייא ןרָאװעג זיא
 ױעשידי רעד ןופ ןזיירק יד ןיא רעדיל
 רע טָאה ךָאנרעד .גנוגעווַאּב-רעטעּברַא
 ןיא ךױא ןוא "דויז ןיא טקורדעגּפָא
 ,ןלעװַאנ עטשרע ענייז ?רודה? סנַאמשירּפ
 בר רעדא עטסעב ענייז ןופ ענייא ַא"צ
 ,"הבישי רעשיליוּפ ַא ןופ, ,"ןוז ןייז ןוא
 :גייא ןסיורג ַא רעייז טכַאמעג ןּבָאה סָאװ
 ;ןּבוא ןיא ן--נ טקורעגסױרַא ןוא קֹורד
 ,רוטַארעטיל חעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָא
 םשור רעד ןעוועג זיא רעסערג ךָאנ
 ?לעגילפ} גנולייצרעד רעסיורג ןייז ןופ
 ,א ןיא טכעלטנפערַאפ טשרעוצ) "ןַאמ
 ,"טרָאװ עשידוי סָאדא טַאלּבנכָאװ סנעזייר
 .ג טָאה טײצ רענעי וצ ,(1905 עקָארק
 רעד ןּבעגעגּפָא ךיז ןצנַאגניא טַאהעג ןיוש

526 

 ץידנטערטפיוא ,טייקיטעט רעשירַארעטיל
 רעניײא ןעוועג ,טסיצילּבוּפ סלַא ךיוא

 ןופ רעטעּברַאטימ עטסטנעָאנ יד ןופ
 ןיא רע גנוטייצ רעכלעוו ןיא ,,"הפוצהח
 רעצעזרעּביא סלַא ןעמוקעגנָא הליחּתכל
 טכַאמעג רעּבָא דלַאּב ,ןעמַארגעלעט ןופ
 ןענָאטעילעפ ענייז טימ םשור ןסיורג ַא
 ,ינודצה ,ץצוק .א ,םילשבמה ףֹּכ ּפיא
 זער רעד ךָאנ ןוא ,ןדה ,יננאש ,יררמ
 ךיוא ןרָאװעג לָאּפיװדול .א ןופ עיצַאנג
 =טימ רעטעּפש ,"הפוצהא ןֹופ רָאטקַאדער

 ןייק קעװַא ןַאד ,"געווש ןיא טעּברַאעג
 טּבעלעג רָאי ןּבלַאהטרעדנָא ,דוַאלסױא
 טָאה 1907 םורַא .ַא"א ץייווש ,ןעכנימ ןיא
 ַא"צ טָאה רע ואוו ,ענליוו ןיא טּבעלעג רע
 *ַאֹּב ךיוא ךיז ,"ןמזה? ןיא טעּברַאעגטימ
 :סױרַא ,ןּבַאגסױא ערעדנַא ןיא טקיליײט
 יד ןיא ,"חסּפ דובּכלח ה"מז ַא ןּבעגעג

 ,"עמיטשסקלָאּפ ידע ןּבַאגסױא רענליוו

 :פירשסטַאנָאמ עשירַארעטילא ,"טלעוו ידח
 סיוא ןלעװָאנ ייר ַא טכעלטנפערַאפ "ןעט |

 רענרעדָאמ רעשידיי רעד ןופ ןּבעל םעד
 ַאו ,"עקטסיסרוק ידע) ץנעגילעטניא
 טניז ,(ץגרעּב ןעשיווצ, ,"עּביל ןיא ליּפש
 ןּבירשעג טייצ ןצ טייצ ןופ זיולּב ןַאד
 ךיז קידנּבעגּפָא ,קרעװ עשיטסירטעלעּב
 םעד ןוא קיטסיצילּבוּפ רעד רעמ ץלַא
 רע טָאה 1908 ,ןָאטעילעפ ןשירַארעטיל
 =ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז

 רעד ןעוועג ,ץיװָאנרעשט ןיא ץנערעפגָאק
 עיצולָאזער רעציװָאנרעשט רעד ןופ רּבחמ

 רעד ףיוא קידנקוק טינ ,טריפעגכרוד יז ןוא
 ,סקניל ןופ ןוא סטכער ןופ טפַאשרענגעק
 ןדנוּברַאפ גנע ךיוא ךיז ןַאד טניז ןוא
 ?טװַאּב:רוטלוק רעשידיי רעיײנ רעד טימ
 רעדגירגַאּב יד | רענײא סלַא גנוג
 :לָאפ ןוא םוישידיי םעד ןיפ רעוט ןוא
 ןעגנונעכײצַאּב עדייב עקיזָאד יד) םויק
 ?רעּבירַא םייּב ,(ן--נ ןופ עקַאט ןעמַאטש
 רע ןיא עשרַאװ ןייק "דניירפ, ןופ ןייג
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 רעטעּברַאטימ רעקידנעטש סלַא ןיײרַא
 ןיא טָאה רע ואװ ,גנוטייצ רעד ןיא

 עלַא ןּבירשעג רָאי רָאּפ ַא ןופ ךשמ

 עשיטירק רעדָא עשיטסיצילּבוּפ גָאטיײרּפ

 ןוא "ןעסעומש עגידנעכָאװפ ט"א ןעייסע
 ,,טנייהח ןיא ךַאנרעד ןעוועג ןךישממ יז

 1912 טניז טעּברַאעגטימ טָאה רע ואוו

 רעד ךָאנ .ןײרַא המחלמ רעד ןיא זיג

 ,ןשטייד יד ךרוד ןלױּפ ןופ עיצַאּפוקָא

 רעריפ יד ןופ רענייא ןרָאװעג רע זיא

 ?עװַאּצ רעשיטסיקלָאפ רעשידיי ועד ןופ

 סריפעג גנוטכיר רעד ןיא טָאה ,גנוג

 ןכלעוו ןופ ,"טַאלּבעגַאט רעװַאשרַאװ סָאדח

 רעשירַארעטיל רעד ןעװעג זיא רע

 יד ןופ רענײא ןעוועג 1916 ,רעטייל

 ,ײטרַאּפסקלָאפ רעשידיי רעד ןופ רעדנירג

 :סיֹוא ןיא יקצולירּפ חנ יװ םעדכָאנ ןוא

 ןיא ,םייסגנודנירג ןופ ןרָאװעג ןסָאלשעג

 :עד:םייס סלַא טרָא ןייז ףיוא ןײרַא רע

 ?ער םורַא רָאי רַאּפ ַא ןיא רעּבָא ,טַאטוּפ

 ינָאַא םויהידע טמענ רע םגה ,טרינגיז

 ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי םעד ןיא לייט

 ןופ רעציזרָאפ סלַא טּפיױהרעד ,ןבעל

 ןטַארעטיל עשידיי יד ןופ ןייארַאפ םעד

 ךיוא ךיז .עשרַאװ ןיא ןטסילַאנרושז ןוא

 ןצנערעּפנָאק עקיניא ףיוא טקילײטַאּב

 ןעוועג ,לוש רעכעלטלעוו:שידיי רעד ןופ

 רָאפנעמַאזוצ ןטשרע םעד ןופ רעציזרָאפ

 ַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי יד ןופ

 ;םעצעד ףוס ,עשרַאװ ,ןליוּפ ןיא ןטסיל

 ,טזײרעג ליפ רעיײז טָאה ,1921 רעּב

 1911 ףוס) עקירעמַא טכוזַאּב לָאמ ייווצ

 טײצ ערעגנעל א 6 ּבײהנָא ןוא

 ואװ ,(1923) עניטנעגרַא ןיא טֿכַארּברַאפ

 ןקיטיִא םעד ןדנירג וצ ןפלָאהעגטימ

 ?רושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ

 טײצ ןופ ,י"א טכװַאּב 1924 ,ןטסילַאנ

 :שטייד ןיא ,ץייווש ןיא טּבעלעג טייצ וצ

 עקױָאד יד ןֹופ ןוא ,זירַאּפ ןיא ,דנַאל

 ןוא ןקורדנייא ךסַא ןּבירשעג רעדנעל עלַא
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 =רעד טכעלטנפערַאפ עכלעוו ,ןעלקיטרַא

 זיא רע ןכלעוו ןופ ,"טנעמָאמ/ ןיא טּפיױה

 רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא 1918 טניז

 עקידגָאטיײרּפ יד ץוחַא טרָאד טּביירש ןוא

 ?בוּפ עניילק ךיוא "ןעסעומש עגידנעכַאװ;

 ןרָאא עטצעל יד ,ןעלקיטרַא עשיטסיציל

 טייצ וצ טייצ ןופ טקילײטַאּב ךיוא ךיז

 .יײא:סָאנעוּב ,"גָאטש ,"סטרעװרָאפװ ןיא

 רעגָאדנָאל ,"גנוטייצ רעשידיא; רעסער

 רעד .נ--.ַא"א "טלעװ?רעכיּבז ,"טייצח

 רעטשרע רעד ןעװעג זיא רעלייצרעד

 סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידי רעד ןיא

 *פיורג םעד ןרעדליש וצ ןּבױהעגנָא טָאה

 רעד ןופ טנעגילעטניא ןשידיי ןשיטעטש

 ןוא רעק0 יד ןיא טייצ=סגנַאגױעּביא

 ןענייז ןלעװָאנ עגייז ןופ .ןרָאי עטס0

 רעשילױּפ ַא ןיאא יװ) עקינײװ רָאנ

 "עג ("רעטלע עגנולצולּפ ידש ,"הבישי

 :ײטשסנּבעל ןשידיי ןטלַא םעד טעמדיוו

 ,עיצידַארטיללּכ יד ּפָא ןעלגיּפש ,רעג

 *נוא ןיא טשרעהעג םיא זיּב טָאה סָאװ

 לייט רעטסערג רעד ,קיטסירטעלעּב רעז

 *עכײצַאּב ןעגנולייצרעד ענייז ןופ רעּבָא

 םעד רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןענ

 רעד וצ ןוויטָאמ-ללּכ יד ןופ גנַאגרעּביא

 דיחי םעד ןופ טלעװ רעטסקינײװעניא

 =א עמיטניא עכעלנעזרעּפ ענייז טימ

 .ןשינעקנעּב ןוא תוקפס ,ןעגנוּבעלרעּב

 ּפיט ןסיװעגַא .נ טרעדליש טּפיוהרעד

 רעדָא ,ץנעגילעטגיא רעשידיי רעד ןופ

 ןשידי םעד ןופ -- טגָאזעג רעקיטכיר

 ןרלעה יד .טַאירַאטעלָארּפ ןטנעגילעטניא

 ,סנרעטסקע--.ןלעווָאג עטסיימ ענייז ןופ

 עלַא ןענייז -- סגיטסיסרוק ,סרערעל

 ןוא ןײא ןופ סעיצַאירַאװ ךעלטנגייא

 ,עדימ ּפיט ןשיגָאלָאכיסּפ ןקיּבלעז םעד

 טפַארק ןָא ,ןשטנעמ ענעפלָאהַאּבמוא

 ךיז ןטלַאה סָאװ ,ןשטנעמ ,ןליוו וַא ןוא

 טינ ,ןריפָאסָאליּפ ןוא ןעלּבירג ןייא ןיא

 =ביילג רעכעלטנגייא רעייז ףיוא קידנקוק |
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 =ַאֹּפ ןופ ןדלעה ;ןּנעל םוצ טייקיטליג
 טָאטשנָא טפַאשקנעּב טימ ,ןדייל עוויס
 ,סַאה טָאטשנָא טייקטרעטיּברַאפ ןוא עּביל
 ,טלעוו רעד רעּביא םורַא טנלע יז ןעיײג
 ןוא ,ענעּברָאטשעג ןיוש גנַאל יו ױזַא
 רעטרעוװילגרַאפ רעליטש ךָאנ ןבערטש
 עטשרע יד ןופ רעניײא טָאה .נ .ור
 עב רעשידי רעד ןיא טכַאוּכעגנײרַא
 ,טײקמַאזנייא ןופ ןוויטָאמ יד קיטסירטעל
 רעד רַאפ קערש ןוא רעצ ןופ ,טיוט ןופ
 רע .ןּבעל ןופ קיגַארט ןוא טײקטסוּפ
 שינעדנעטשרַאפ יד טקעװעג ךיוא טָאה
 רעשידי רעקידנּפמעק רעײנ רעד רַאפ
 רענרעדַאמ רעד רַאפ ,ץנעגילעטניא
 ןופ עיצַאזלַאעדיא יד .יורפ רעשידיי
 ריא ןיא ןּביולג רעד ,יורפ רעשידיי רעד

 ןקרַאטש סרעדנוזַאּב ַא ןענופעג טָאה חוּכ
 גנולייצרעד רענייש ןייז ןיא קורדסיוא
 רעשיגָאלַאכיסּפ ,"רעטסעווש ,גייווש;
 ןָאט רעוװיטקעיּבַא רענעסַאלעג ,זילַאנַא
 .ַאמרַאה רענעטלַאהעגנייא רערַאלק ןוא
 :סירעטקַארַאכ יד ןענייז ליטס רעשינ
 :ייצרעד םעד .נ ןופ ןטּפַאשנגײא עטסשיט
 ענייז ןופ גנורעדליש רעד ןיא .,רלל
 ןדלעה עצלָאטש ןוא עלעדײא עמערָא
 ןוכ עינָאריא עגולק עליק יד ךיז טליפ
 =ַאּב רעּבָא יא עכלעװ ,רעקיטּפעקס ַא
 .םזיריל ןכייוו ןליטש ַא טימ טפעה

 סָאד ךרוד טגנירד םויריל רעד טָא
 ,עלעװַאנ ןיא ייס ס--נ ןפַאש עצנַאג
 ענייז ךיוא .ןָאטעילעּפ ןוא ייסע ןיא ייס

 ,"ןגיואת) ןּבעלרעדניק ןופ ןעגנולייצרעד

 סָאדװ ,"עמַאמײעטַאט ןשיוצא ,"לולאש
 טימ טכױהַאּב ןענייז ("שינעדנעטשרַאפסימ
 ערעװש יד ןופ גנַאלקּפָא ןַא ,רעיורט ַא
 ןיא ןרָאײרעדניק ענייז ןופ ןעגנומיטש
 ןייז רַאפ ,ןרעטלע ענייז ןופ זיוה םעד
 סרעדנוזַאּב זיא רָאמוה ןקיטרַאנגײא
 רעקיישא עירעס ןייז שיטסירעטקַארַאכ
 רעדיל עקינײװ ענייז ןופ ,"לזממילש ןוא
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 טיול ייס טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאּב זיא

 טול ייס םרָאפ רעקיטרַאנטעלּפוק רעד
 .רַאפ ןוא רעצ ןופ ליפעג ןפיט םעד
 :ַאכ ןוא יײװ יואח דיל סָאד גנולפייווצ
 5ַארד עקיצנייא ןייז ?!יוא ,יוא ,ַאכײַאכ
 .טנפערַאפ טשרעוצ) "החּפשמ ידח עמ
 ,1913 ,"טלעוו רעשירוי רעדא ןיא טכעל
 ,ןיקצעלק .ּב ג"פ--םרָאפכוּג ןיא ;1/--1
 עקיטסיײג יד טרעדליש .נ ואוו 4
 ןשיטַאּבעלַאּב ןשידיי םעד ןופ גנולַאפעצ

 2ַאּב םעד ןופ עיצַאזילַארָאמעד יד ,זיוה
 *רע רעד ךָאנ) טנעגילעטניא ןשיטַאּבעל
 :כיילג זיא ,(עיצולָאװער רעשיסור רעטש
 ןרעּפרעקרַאפ וצ ווּורּפַא ךיוא קיטייצ
 ןופ לײט ןשיטסילַאעדיא ןרעסעּב םעד
 רעד ןיא ,ץנעגילעטניא רעשידי רעד
 רעּבָא ןיא עכלעוו ,שַאילע ןופ ןָאזרעּפ
 2על ןייק טינ ,טלַאטשעג עשיטַאמעכס ַא
 ,עשירעלטסניק ןיײק טינ ןוא עקידעּב
 :עג רעמ ַא טָאה עסעיפ עצנַאג יד ןוא
 זיא יז םגה ,סערעטניא ןכעלטפַאשלעז
 ףיױא ןעגנַאגעג גלָאפרע ןשּביה ַא טימ
 סלַא טּפױהרעד ,עניּב רעשידיי רעד
 רענליוש רעד ןופ קיטשרַאוטרעּפער
 עטסעּב ערעזנוא ןופ רענייא ,?עּפורט
 סערעטניא ןפיט ַא טימ 4,ןטסיצילּבֹוּפ
 ַא טימ ,טייקשיריי רַאפ ןוא טלעװ רַאפ
 =ףךוטלוק ערעזנוא וצ גנוִיצַאּב רעטסנרע
 ,ןגָארפ עכעלטפַאשלעזעג ןוא ןעמעלּבָארּפ
 ןופ רָאי 20 יד ןופ ךשמ ןיא .נ טָאה
 :עגנָא טסילַאנרושז סלַא טייקיטעט ןייז
 סָאװ ,ןעגָאטעילעפ רעטרעדנוה ןּבירש
 רעשיגָאל רעייז טימ סיוא ךיז ןענעכיײצ
 טימ ,טײקיטכיױכרוד ןוא טײקרָאלק
 רעײז טימ ,ליטס ןכײר ,םענייפ רעייז

 ןופ יירפ ,טײקזעיצַארג ןוא טייקטכיײל
 ןשיטסילַאנרושז ןטרעוװילגרַאפ םעד
 רַאפ שוח רענייפ ןייז ,םזילַאנָאיסעּפָארּפ
 ףיוא םיא טָאה ךַארּפש רעשידיי רעד
 =גוצעזרעּביא עקינייא ענייז ןיא טנידעג
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 *נוא ןיא רעטסומ ַא ןענייז עכלעו ,ןעג
 סריפסקעש :ונייהד ,רוטַארעטיל רעז
 =רַאפ טינ) יַאילוי ןוא ָאעמָארח עידעגַארט
 =רעטַאעטװ ןיא טכעלטנפערַאפ ;טקידנע
 ַא ןעוועג בגא זיא .נ ואוו ,1909 ,"טלעוו

 טרָאד ןּבירשעג ,רעטעּברַאטימ רעטנעָאנ

 5נַאק=ךַארּפש רעציװַאנרעשט רעד רעּביא

 ;(ו"זַאא סעיזנעצער-רעטַאעט ,ץנערעפ

 ןַאמרהופ, עמַארד סנַאמטּפיוה טדרַאהרעג
 ,(1912 ,עשרַאװ ,ןימיש .ּב ג"פ) לעשנעה

 "רעמװטעּפש*6 סרָאגַאט טַאנַארדניּבַאר

 ז"ז ,1922 ,עשרַאװ ,עגיל=רוטלוקח ג"פ)

 ?עגרעטנוא בגא זיא קרעװ סָאד 8
 .ַאֹּב ןייז תעשּב ןרָאגַאט ןרָאװעג ןגָארט

 :רַאפ טָאה ןוא סערייא:סָאנעוּב ןיא ךוז
 -עטכיד ןשידניא ןסיורג םעד טפַאש

 } טכַאנ ןייא ןוא דנעויוטח } (דיירפ סיורג

 "נייא ַא טימ) "ךעל'השעמ ס'עדַאזרעכעש

 ךיוא טרעװ סע ואוו ,ש .מ ןופ גנוטייל
 :עזרעּביא עמינָאנַא עטלַא יד טנָאמרעד
 =רַאװ ,"שידויז ג"פ ;ךוּב םעד ןופ גנוצ

 רעטס32 רעד ןיּב ,3647611 ז"ז ,טש

 | ,(טכַאנ

 "ןעטפירשא ס--נ ןופ עגאגסױא עטשרע יד
 ןופ ,,ּב ענײלק 5 ןיא 9 -- 1908 סיױרַא זיא
 רעדיל ענײז ךיוא טלַאהטנא רעט4 רעד עכלעוו

 רעטעּפש .(עשרַאװ ,"עלַא רַאפ רעכינג ג"פ)

 ןעמונעגרעטנוא "ג"פיסקלָאפ רעשידיײ רעד טָאה

 ילעװ ןופ ,"ןטפירש, ענַײז ןופ עּבאגסױא עינ ַא
 ,װעיק) .ב1 רעד סױרַא ןיולג רעּבָא זיא'ס עכ

 "ב"פיללַּבכ! רעד טָאה ךָאנרעד ;(121 ז"ז ,9

 "קרעוו עטלמַאזעג , ענייז ןופ ןּבעגוצסױרַא ןזיװַאּב
 1237 ז"ז ,1922 ,ןילרעב) ?ןעגנולייצרעג ,ּב 2

 "החפשמ יד, עמַארד יד ךױא יװ ,(129 ןוא
 רערעדנוזַאב א ןיא ןוא (126 ז"ז ,1921 ,ןילרעּב)

 "הבישי רעשילױּפ א ןיא, גנולייצרעד יד עּבאגסיוא

 רעד זיא סנטצעל .,(29 ז"ז ,?קעטָאילּביבללּכ,)

 =נעטשלופ ַא ֹוצ ןטערטעגוצ "?עגילירוטלוק, ג"ֿפ

 *לעװ ןיפ ,"ןטפירש, ס--נ ןופ עּבַאגסיױא רעקיד
 --4/ ןוא 1|| ב"ב יד סיױיַא 1926 ןענַיז סע עכ
 .כוּב ןיא סיױרַא זיא ןעייסע ןוא ןעלקיטרַא ענייז ןופ

 *עילעפ ךוּב סָאד, ט"א לײט רעניילק א זיולּב סרָאפ

 ,1924 ,עשרַאװ ,יקסװָאקשטַאי .ש ג"פ) ?ןענָאט
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 =ייר עשיניטנעגרַאפ 1 :טלַאהטנַא סָאװ ,(352 זײז
 ַאדַאד ןגעװ א"צ) "דנאל ןטניזַאּב ןופ, 11 "עז

 םעד ןוא עניב רעד ףיוא םזינָאיסערפסקע ,םזִי

 ןוא ןשטנעמ, 111 ;(רעזײק גרָאעג גרוטַאמַארד

 +טנפעראפ טשרעוצ ,"ץרּפ ,ל .יא א"צ) "קרעו

 "רַאװ "טסײג, ג"פ ,םרָאפרושָארּב ןיא טכעל

 ,"יקסוועשטידרעב ,י ,מ, {(16 ז"ז ,1919 ,עש
 יירש ןוא רעּביירש ןגעװ , ,"טיוט סרענערב,

 רעד יָאטסלָאט , ,"שטיװָאניּבַאר ,פ ,ש, ,"יירעּב

 ,"טנָאמלעב ָאעל ןוא רעגנינײװ,, ,"טסילַארָאמ
 ןוא ץיגרע ןוא ץימע, ,"ערָאיפעטנָאמ השמ,

 *עג ןריובעג זדנוא ןענייז ןעינעשז 47, ,"ץינעוו

 קיטָארע יד ןוא ןפַאש ןופ סעצָארּפ רעד, ,"ןרָאװ

 ן"רעוטײללּכ  ,"רעקיטירק ןגעװ טרָאװ א רעדָא
 ,ןעלקיטרַא- טײצ) "שיט-עיצקאדער םייּב, {ש

 ן"ליב ,רעדילסקלָאפ ,םזילַאנָאיצַאנ ןגעװ א"צ
 ענייז סיורא ךיוא ןענייז םרָאפכוּב ןיא ,(ןןײזַאא

 +ץראה ט"א עזייר.לארשייץרא רעד ןופ ןעלקיטרַא

 יַאי .ת ג"פ) "רעדליּב ןוא ןקירדנייא |  לארשי
 ז"ז ,1925 ,עשרַאװ ,גרעּבדלָאג .מ ןוא ןָאסּבוק

 ךופ גנולמאז א סיורַא זיא שיערּבעה ןיא ,4

 ײיגירָא ןּבירשעג רָאּפ ַא רָאנ יײז ןופ) 24 ענייז

 ןּתפמ לע ,'םיבּתכמא יװ ,שיערּבעה ןיא לענ
 ףךרוד טצעזעגרעביא עלא עקירעביא יד ,"רשאה

 רעדליּב ןוא ןעגנולַײצרעד (שידיי ןופ ןיילא נ
 41911 ,עשרַאװ ,"הישותג ג"פ) *םיבתּכ; ט"א

 ירעדניק גנולמאז 8 ךיױא יװ ,(244 זיז ,א 'ח

 ּועשרַאװ ,"רואה} ג"פ ןיא) ןעגנולייצרעד

 ךיוא ןענייז ס---נ ןעגנולייצרעד עקינייא ,1

 ךיוא ןוא שילױּפ ,שיסור ףיוא טצעזעגרעּביא

 סעיגָאלָאטנַא יד ןיא ַא"צ ,ןכַארּפש ערעדנא ףיוא

 ,קינזער .ש ,יטסיצָאלז ,ט ןופ
 ך"ז ,{ ,"ןעטפירש ענעּבילקעג , ,תובשחמ-לעּב
 ןעשיווצ ץינערג רעד ףיוא , ,רעגינ .ש 1

 *סטַאנָאמ עשירַארעטיל, ןיא ,"טיוט ןוא ןעּבעל

 ךעגעװא ךוּב ןיא ךיוא ןייױא) 11 ,"ןעטפירש
 ,"טלעוו עשידויג ןיא ,14 ,(11 ,"רעביירש עשידוי
 ,"טפנוקוצ, ןיא ,111 ,1914 ,66 ' ,01 ,2

 ,גױעּכניצ 1 1924 16/ְזַא ןיפ *גַאט, ןיא ,61 ,4

 יעל עיינ סָאד , ןיא ,גרעבנייטש ,א }201 ,3 ןיא

 ,1908 ,02308818 ןיא ,ןוימד-לעּב ;/1 ,1910 ,"ןעּב

 ןיא ,ןיגלָא ;"לַאנרושז ןעגרָאמק ןיא ןוא ,48--7

 ןיא ,שטיװָאקַאסיא .ד ;29 ,1913 ,ּב"טּפ ,"טייצ רעד;

 ךיא ,ןעזייר .א 165--61 ז"ז ,111 ,1919 ,"טלעוו-רעכיב ,

 =ָאמ , ןיא טקורדעגרעּביא) 1924 טסוגװַא "גָאט ,

 =רָאמע ןיא ,ינדקומ ,א ר"ד {(250 ,1924 ,"טנעמ

 ײַאק רעטלַא 11924 27/ץְןַז ןופ "לאנרושז ןעג

 =ט ל ,א 117 ,"רעטעלּב עשירַארעטיל,, ןיא ענזיצ
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 רעד ןיא ןעלקיטרא ײר א 18 ,40 ,קאװ

 ןַײז ןופ לגוי ןקירעיכ5 םוצ עסערּפ רעשיריי

 טרעײפעג ןיא סָאװ ,טײקיטעט רעשירַארעטיל

 ,1924 ילוי ,עשרַאװ ןיא ןרָאװעג

 -- 1864 18װש) דערּפלַא גיסָאנ
 ?וטש ,גרעּבמעל ןיא .ּבעג (

 :1סיװרוטַאנ ןוא ץנעדורּפסירוי טריד
 ,טעטיסרעוויגוא רעגרעּבמעל ןיא טפַאש

 ןיא ןיצידעמ ,ךיריצ ןיא -- עיפָאסָאליפ

 ,זירַאּפ ןיא טייצ עשּביה ַא טּבעלעג ,ןיוו
 2ַאּב ,ןילרעּב ןיא טצעזַאּב ךיז ךָאנרעד

 .טפירש ,רעטכיד ,גרוטַאמַארד סלַא טנַאק
 רעשיטילָאּפ ,עיּפָאסָאליפ רעּביא רעלעטש
 ןוא טסנוק ,עיגָאלָאיצָאס ,עימָאנָאקע
 טּפיוהרעד ןוא שיליוּפ ןיא ,רעטַאעט

 :עג ,רָאטּפלוקס סלַא ךיוא ,שטייד ןיא
 *לעזעג ןשידי ןיא לײטנָא ןַא ןעמונ
 .(1903) רעדנירג ןעוועג ,ןּבעל ןכעלטפַאש

 ידי רַאפ דנַאּברַאפ ןופ רעציזרָאפ ןוא
 יד טעדנירגעג 1908 ,קיטסיטַאטס רעש
 :רָא:סנָאיצַאזינָאלַאק עשידיי ענײמעגלַאז
 :טינ יד ןעיצוצוצ--(א"קיא) "עיצַאזינַאג
 :יטַאמעטסיס ֹוצ ןטנעמעלע עשיטסינויצ
 רעּבָא ,טעּברַא רעשירָאטַאזינָאלָאק רעש
 ןופ יװ ,עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד רעד ןופ
 ךיז טָאה ס--נ רענעלּפ ערעדנַא ךסַא
 :עג 1921 םורַא .ןזָאלעגסיױוא טשינרָאג
 2שיִליֹוּפ ג"ַא רעד ןופ רָאטַאיציניא ןעוו

 א סנטצעל טריפ ,תוברקתה רעשידיי

 עטקינײארַאפװ יד רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ
 קירנטערטסױרַא ,"עּפָאריײא ןופ ןטַאטש
 ןופ טנערוקנָאק סלַא קנַאדעג םעד ןיא

 ןוצ עיטַאּפמיס ןייז -- .עװַאהנעדוק ףַארג
 :עג רע טָאה רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 רעניילק ןייז ןיא קורדסיוא םוצ טכַארּב
 זחססזמס 18019006 10מ1טמק גנולדנַאהּפָא
 ,(1907 ןילרעּב)

 ,ןידע ,ח 11925 ,121.4 סרענשריק ; 41 ,9

 ,1926 טסוגװַא ,"ןגרָאמירפ, רעגיר ןיא

4 

 22/} -- 1849 29/ט11) םקַאמ ױדרָאנ
 :ךיז ןועמש=סקַאמ ןופ ס"ּפ (2
 ואװ ,טשעּפַאדּב ןיא .ּבעג .דלעפ
 ןיא רעניּבַאר ַא רעירפ ,רעטָאּפ ןייז
 ?בעה ןופ רערעלַא ןעוועג זיא ,ןסײרּפ
 טָאה ףעטומ ס--נ) דֹומלּת ןוא שיער
 1872 .(עטיל רעד ןופ טמַאטשעג
 טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד טקידנעעג
 עג טנעדוטס סלַא ךָאנ ,טשעּפַאדוּב ןיא
 רעלעטשטפירש רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרָאװ
 ענעדישרַאפ ןופ רעטעּברַאטימ ןוא
 :ָאנַא ךיז טכַאמעג ,ןעגנוטייצ עשטייד
 :יא ץזייר ןייז ןופ ווירּב יד טימ ןעמ
 ,דנַאלסור ,עיװַאנידנַאקס ,דנַאלגנע רעּב
 1880 .עינַאּפש ןוא עילַאטיא ,ךיירקנַארפ
 טָאה רע ואוו ,זירַאּפ ןיא טצעזַאּב ךיז
 ,ןיצידעמ רָאטקָאד סלַא טריציטקַארּפ
 ?נװרענ טימ קידנּבעגּפָא לעיצעּפס ךיז
 עשיגָאלַאטַאּפ יד טרידוטש ,ןטייהקנַארק
 ענייז ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןעגנוניישרע
 ,"סנגיל עלענָאיצנעװנָאקװ קרעװטּפיױה
 ?עג ןּבָאה "עיצַארענעגעדז ,"ןסקָאדַארַאּפװ

 םשור ןרעייהעגמוא ַא םּתעשֹּב טכַאמ
 :ַאּפ/ ןייװלײט ,ןקיטרַאנגייא רעייז טימ
 רעד טימ ,ןעקנעד רעגייטש "ןלַאסקָאדַאר
 =רעד ןוא טפַארק רעשיטילַאנַא רענעטלעז
 =לעװ טימ ,טייקטסיירד רעד טימ טּפיױה
 ןופ תועיבצ יד טקעדעגפיוא טָאה .נ רעכ
 ןוא רוטלוק רעשיעּפָארײא:ברעמ רעד

 ןופ ןטייז עשיגָאלַאטַאּפ יד טכוזעגפיוא
 ,ןּבעל ןכעלטּפַאשלעזעג םענרעדָאמ םעד
 ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענייז ןוא
 ןיא רע ,ןכַארּפש עשיעּפָארײא עלַא
 עטסדנצנעלג יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא
 ןּבירשעג ןוא ןטסילַאנרושז עשיעּפָאריײא
 ןוא ןעלקיטרַא ןכַארּפש ענעדיײשרַאפ ןיא
 עשירַארעטיל ןוא עשיטילַאּפ ףיוא ןעייסע
 זיא סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא .סעמעט
 ןיא ,םזינויצ ןשיטילַאּפ םוצ ןענַאטשעגוצ
 =רעלוּפָאּפ יד ןעוועג ןעלצרעה ךָאנ רע
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 זַאּב ךיז ,גנוגעווַאּב רעד ןיא רוגיפ עטס
 ףיוא ,ןסערגנָאק עלַא ןיא טעמּכ טקיליײט
 ?מירַאּב ענייז ןטלַאה טגעלפ רע עכלעוו
 יד ןופ עגַאל רעד ןגעװ סעדער עט
 םעד ןכַאמ ןגעלפ סָאװ ,סעדער ,ןדיי
 ?עג רעשידי רעד ףיוא ןשור ןטסערג
 רעּבָא רע זיא ןתמא רעד ןיא ,טפַאשלעז
 .ןיא רוגיפי עוויטַארָאקעד ַא ןעועג רעמ

 ֿפנָא רעשיטקַאפ רעד וצ ,םזינויצ
 עּפַאנק ַא טַאהעג ײטרַאּפ רעד ןופ גנור
 עידַאטס רעטצעל רעד ןיא ןוא תוכייש
 2וצ ןיא קיטילַָאּפ רעשיטסינויצ רעד ןופ

 :ַארַאלקעד=רופלַאּב רעד טימ גנַאהנעמַאז
 רעד טימ ןטערטעגפיוא רע זיא עיצ
 :יטסינויצ רעד ןגעק קיטירק רעטסּפרַאש
 יד טימ דנוּב ריא ןוא גנוטײל רעש
 ןצנַאגניא ןעװעג ןיא ןוא רעדנעלגנע
 ןיא .םזינויצ ןלעיציּפָא ןופ טרעטייוורעד
 יד טָאה המחלמ:טלעוו רעד ןופ ּבײהנָא
 ן-נ טקישעגסױרַא טכַאמ עשיזיוצנַארפ
 *ריּב ןשירַאגנוא=ךיירטסע סלַא זירַאּפ ןופ
 :יא ןייז דנו:ענ טזומעג טָאה רע ןוא רעג
 ןיא טּבעלעג בור סָאד ,עּפָארײא רעּב
 ןיא טּבעלעג רע טָאה רעטעּפש ,דירדַאמ
 ןיא טקילײטַאּב בגא ךיז ןוא ןָאדנַאל
 טוט ןייז רַאפ גנַאל טינ ."טייצ רעדז
 ,זירַאּפ ןיא טצעזַאּב רעדיוו ךיז רע טָאה
 ןשיטסינויצ ןט14 ןֹופ סולשַאּב םעד טול
 .גנילירפ רענייּב ענייז ןענייז סערגנָאק
 --,י"א ןייק ןרָאװעג טריפעגרעּבירַא 6
 ,ינ טָאה רוטַארעטיל רעשידי רעד וצ

 ןגױצַאּב ךיז ,ןרָאי עטצעל יד טרפּב
 :רענָא ןוא עיטַאּפמיס רעטסערג רעד טימ
 ,טרעו ןלַאנָאיצַאנ ןסיורג ריא ןופ גנונעק
 ךיוא ןענייז קרעװ ענייז ןופ עקינייא
 ;ונייהד ,גנוצעזרעּביא רעשידיי ןיא סיורַא
 =פ י ג"פ) "דנַאלרעטַאפ ןוא עּבעילז
 קלחח :'68 ז"ז ,1900 ,ענליוו ,ווָאקינשזָאר
 ,ג"פ .זרעד) גנולייצרעד -- "אּבה םלועל
 גנוצעזרעּביא רעיינ ַא ןיא ;37 ז"ז ,2

 236 ףעשַאנ -- ױדרָאנ

 ענעגיא סָאד ;עשרַאװ ."הידוהיח ג"פ
 ןופ .זרעּביא ,"םיתמה תיחּתַא ט"א ךיוא

 גנישילּבָאּפ ורּביהְװ ג"פ ,טרעפייז .מ
 עטלהעוועגסיואז ;(27 ז"ז ,ןילקורּב ,*.ָאק
 טימ ,י--ק .ּב ןופ .זרעּביא--"ןעטפירש
 :ָאס .נ ןופ ןעגנוטיילנייא עשיפַארגָאיּב
 =סַאּפ ,י ר"ד ןוא דמלמ ,ש ר"ד ,ווָאלָאק
 יב ןופ "קעטָאילּביּב:טלעװח ג"פ) קינַאמ
 עיינ ;239 ז"ז ,1909 עשרַאװ ,ןימיש
 ?סיואז ;("ןעסקַאדַארַאּפװ ט"א סעגַאלפיוא

 :סקלָאפז סנילטיג) "ךעל'השעמ עטלהעוועג
 ייווצח ;(201 ז"ז ,1912 ,"קעטָאילּביּב
 ןיא עמַארד ַא--"(ןָאק רָאטקָאד) ןעטלעוו
 ג"פ) ןיקלע .מ ןופ טצעזרעּביא ,ַא 4
 סָאד :(1921 ,ענליוו ,ןיקצעלק .ּב ןופ

 ,ַא 4 ןיא עסעיּפ -- ?עּביל ףיוא טכער

 רעזנוא? ג"פ) קַאז םהרבא ןופ ,זרעּביא
 ,(1922 ,עשרַאװ ,"ךוּב

 ריד ןיניצ ןוקסקל ;41 ,698 ;א ,ןמ
 לחר ;} / ,"עקירפאיםורדא ןיא ,יודנַאל ,ל .י

 ,"רעקיטירקיטסנוק סלַא ,נ, ,ןייטשנרעב"רעצינשיוו

 ,1922 ,"טלעװירעכינע ;|/ ,"םיורגלימ, ןיא

 *ײקיטרַאיטײצרָאי ןוא ןגָאלָארקענ {579--.518 ז"ז

 "נאג רעד ןופ עסערּפ רעשיוי רעד ןיא ןעל

 ןכַארּפש עלַא ףיוא טלעװ רעצ

 םג5 ןופ רעסַאפרַאפ -- .דע רעשאנ
 םטסה 065 ן40130064 1212008 6044

 61תסז0 2תחהגמק / 016 6020מ6+ 0066 6

 ,160006ת1615012006"* 1004 (0061160020/ .

 ג"פ ,גיצּפײל:ןיװ) ישסופ ט. ?זגזטתססמ

 -- (164דש ז"ז ,1910 ,רעלּבױד ףעזָאי
 ?עניוג? ןוא עשידיי ןופ לכיּברעטרעװ ַא
 יד ןצ טרעהעג סָאװ ,ןקורדסיוא "עשיר

 שיצראה:םע ,שידיי ןגעוו ןטפירשדנוש

 ַאֹּבַא רָאפ טלעטש ןוא ,שינלטּב ןוא

 יו ,םירוּביח עכלעזַא ןופ גנוטעּברַא

 ןופ 16013048:060150006/ 12010061901160

 פסזמ חנ0 122061, 616 ,(עז) ףָאשיּב ךירע

 060ז12190ת068 300116 66: 1040:900:0604-

 לכיּב סָאד .מ .ה ,י ןופ 3006 5016006 ?
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 עטנַאסערעטניא עקיניא ךָאד טגנערּב

 ,ןעגנודנעוו ןוא רעטרעוװ עשידיי

 ןעשידוי א ןופ קײטָאילּביב יד, ,װָאכָארָאּב ,ב

 455 ,מונ ,?גָאלָאליפ

 --1899 14/עזע קחצי ווָאניסונ
 ןייז .ןילָאװ ,וװָאכיגרעשט ןיא .ּבעג (

 ,םינּבר ןופ טמַאטשעג ,יכדרמ ,רעטָאפ

 ?עג טָאה ,רעקיטלעװטנײה ַא ןײלַא רעּבָא

 ?נערַא ןיא ןטלַאה
 ןואָאלג א עד

 .ּבַאפ * ײלעצרָאּפ
 4 ןופ ןוא ,קיר

 ?רעד .ג זיא רָאי
 ןיא ןרָאװעג ןגיוצ
 בךייא ייב ףרַאד

 על ענעדַאלעג
 רדח ןיא) סער
 ,רָאי 12 וצ ,טנרעלעג טינ לָאמנײיק

 ,ןרָאװעג טרינַיור זיא רעטָאפ רעד ןעוו

 ןרָאפעגרעּבירַא קירוצ עילימַאפ יד זיא

 =ייוו ךיז טָאה .נ ואוו ,ווָאכינרעשט ןייק

 ,גנודליּבטסּבלעז טימ ןעמונרַאפ רעט

 ,"דנוּבח ןיא 1906 טניז קיטעט ךיוא ןעוועג

 :עלמוא ןריזינַאגרָא טימ ןּבעגעגּפָא ךיז
 ָאילּביּב ןוא ןלוש=טנװַא עשידיי עלַאג

 רענילָאװ ןופ ךעלטעטש יד ןיא ןקעט

 =מ"ג ןרעטסקע סלַא טקידנעעג 1910 .ּבוג

 :נַארקנעגנול ַא ּבילוצ ,עשרַאװ ןיא עיזַאנ
 :יא ,יוורענ ןיא טכַארּברַאפ 1911 טייהק

 ןרעטלע יד וצ ןעמוקעגקירוצ ,עילַאט
 עשידיי ַא טריזינַאגרָא ואוו ,ןעטסָארָאק ןייק

 ןילָאװ ןיא עקיצנייא יד ןַאד -- לוש
 ןיא ןלוש עשידיי 3--2 יד ןופ ענייא ןוא

 :סיוא ןייק קעװַא 1914ּבײהנָא ,עגיַארקוא

 ,עילַאטיא ןוא ץייווש ןיא טּבעלעג ,דנַאל

 ידי ןֹופ םוידוטש ןטימ ןּבעגעגּפָא ךיז

 =כישעג ,רוטַארעטיל ענײמעגלַא ןוא עש

 רעד ךָאנ ,עיפָאסָאליפ ןוא טסנוק ןופ עט

 ןײק ןעמוקעגקירוצ עיצולָאװער?ץרעמ

 :רעּבוג ןֹופ רעציזרָאפ ןעועג ,דנַאלסור

 8 וװָאניסונ --- רעשאנ

 "רעשט ןיא "דנוּבי ןופ טעטימָאק ןלַאינ

 ,הליהק רעד ןופ רעציזרָאפעציװ .,ווָאגינ

 :ילייװטיצ רעשידי רעד ןופ דילגטימ

 1919 ףוס ,גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ רעק

 טריפעגנָא טייצ ַא ,ּפ"ק רעד ןיא ןײרַא

 *רעּביא ,וועיק ןיא עיצקעסדיי רעד טימ

 =רעד טינ ריש .,ןעמָארגָאּפ ייווצ טּבעלעג

 ןופ ,רענַאיקינעד יד ןופ ןרָאװעג ןסָאש

 רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג 1920 ףוס

 ?וצ ןוא "עגיל:רוטלוק? רעשיניַארקואלַא

 רעדנעלסיוא .ג ,ןיּבָאד .ש טימ ןעמאז

 ריא ןופ רָאטקַאדערטימ קינזער ,ל ןוא

 ,עװקסָאמ ןיא 1922 טסּברַאה טניז ,ג"פ
 ,קיווש עיצַאטרעסיד ַא 1925 טקידיײטרַאפ
 ןוא ?סנַארפ לָאטַאנַא ןוא ָאגוה רָאט
 רעװקסָאמ 1 ןיא רוטנעצָאד ןעמוקַאּב
 עיגָאלָאדָאטעמ) + טעטיסרעווינוא = הכולמ

 ?ברעמ ןופ עטכישעג ןוא רוטַארעטיל ןופ

 ןשידי םעד ףיוא טנעייל ,(רוטַארעטיל

 יד טעטיסרעווינוא:ברעמ ןופ רָאטקעס
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג
 םעד ףױא ,רעקידברעמ רעד ןופ ןוא
 וו ןופ טעטלוקַאפ ןשיטסיווגניל ןשידיי

 עטכישעג יד -- טעטיסרעוויגוא 2 הבולמ

 818 ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 ןּביױהעגנָא טייקימעט עשירארעטיל--,ה"רי
 גונס (ת080 רעזירַאּפ --רעווענעשז ןיא

 ,"גנוטייצסקלָאפ? רעוװעיק רעד ןיא ןוא
 *קסָאמ ,"ןָאפ עשיטסינומַאק/--רעטעּפש

 ןיא ,"ןרעטש? רעװַאקרַאכ ,"סעמעז רע

 ,א"א "טלעו עטיור ידח לַאנרושז םעד

 יד ןוא רעדנעלסיוא .נ טימ ןעמַאזוצ

 טריטקַאדער ןוא טעדנירגעג ןײטשפָאה
 ועיק ,ךעלכיּב 10) "קירילז עירעס יד
 זיא ןטעּברַא עטסקיטכיװ ענייז ןופ 1
 ןעלקיטרַא עירעס א :ןענעכייצרַאפ וצ
 ןופ קידָאטעמ ןוא עיגָאלָאדָאטעמ רעּביא
 ידי ערעכעה יד ןיא דומילירוטַארעטיל
 ףַאי לַאנרושז ןיא) ןטלַאטשנַאנרעל עש

 ,25--1924 ,"לוש רעיינ רעד וצ ןגעװ יד
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 ץרּפ רעּביא ןעלקיטרַא עירעס ַא ,(2
 ידי ט"א עװקסָאמ ןופ ווירּב ַא ,ע"ש ןוא
 "רוטַארעטיל רעד ןופ ןטפערק = ביירט
 עטיור ידח לַאנרושז רעװָאקרַאכ ןיא)
 ףיוא םישדה יירדז ,(26--1925 ,"טלעוו
 ןגעװ -- "טנָארּפ רעינעטסָארָאק םעד
 :סַאטַאק-םָארגָאּפ רעד ןופ ּבײהנָא םעד
 ,"גנוטייצסקלָאפ;) עניַארקוא ןיא עפָארט
 :קיטרַא ייר ַא ץוחַא ,(1919 יַאמ--ץרעמ
 :עלּבָארּפ יד רעּביא ,רעכיּב רעּביא ןעל
 ןּבירשעג ,רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןעמ

 ןלַאנרושז עשיסור רעװקסָאמ ןיא ךיוא
 ןגעו ןעלקיטרא א'צ ,רוטַארעטיל ןגעוו
 ?יורגז רעד ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 :ָאמ ,"עידעּפָאלקיצנע רעשיטעווָאס רעס
 לכיּב ַא טכעלטנפערַאפ ,1926 עווקס
 2ור ןופ רעדליב--םסאקעז 03608 סס/עזסק

 ;נעידוטש ַא ןופ לֹּכה:ךס ַא ,ףרָאד ןשיס
 ןופ ןטנעדוטס יד טימ ןעמַאזוצ טעּברַא
 :רעוינוא-ברעמ ןופ רָאטקעס ןשידיי
 ,1925 ,"עװקסַאמז ,ג"'פ:הכולמ) טעטיס
 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג; ןייז .(69 ז"ז
 ףרַאד ,'ב 1 "ןעלעדנעמ ןופ רוטַארעטיל
 יד ןופ ג"פ:הכולמ םעד ןיא ןעניישרע
 יא טָאה .ר ,ס .פ .ס .ר ןופ רעקלעפ
 1920 ג"פ-סקלָאפ רעוועיק ןרָאפ טצעזרעּב
 ןופ עיפַארגָאיּבָאטװַא יד/ שינעילַאטיא ןופ
 סעסישטימַא'ד ןוא ?"ינילישט ָאטונעװנעּב
 םויה-דע ךָאנ) "רעליש ַא ןופ ךובגָאטײ
 :יגָאגַאדעּפ ץוחַא .(טכעלטנפערַאפ טינ
 ךעלסילשסיוא ּפָא ךיז טיג טעּברַא ר,ש
 21סיװ ןוא רעשיטירק *שירַארעטיל טימ
 ןפיוא טעּגרַא=סגנושרָאפ רעכעלטפַאש

 :ברעמ רעד ןוא רעשידיי רעד ןופ טיּבעג

 - ,רוטַארעטיל רעקיד

 -- 1883 זומּת ז"י) לאומש רענינ
 :רַאש ט לאומש ןופ ס"ּפ (

 ןייז .ּבוג רעקסנימ ,רָאקוד ןיא .ּבעג ,ינ

 ,ףלַאװבאז ,רעטָאפ

 רעגינ -- וָאניסונ

 { ,רעמערק?רעדעל ַא
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 רעשטיװַאּביל רעטנערּברַאפ ַא ןעוועג זיא
 ןרָאפעג רָאי ןיא לָאמ רָאּפַא ,דיסח
 רזוח לטעטש ןיא םעדכָאנ ןוא ןיּבר םוצ
 :עג זיא רע .עטרעהעג סָאד ןעוועג
 יִלֹּב ןיא ןּברָאטש
 רעטלע ןקידנע
 ! ,טכוודניווש ןופ
 ?עג זיא ן--ג ןעוו

 ןוא ,רָאי 6 ןעוו
 .ּבעג ,רעטומ יד
 ַא טימ ,ץיוורוה
 ןזיּב ווירּב:סֹוחי
 ַא ,שודקה ה"לש
 ,לוש ןיא .ןירעגָאז א ,עקידווענעקליואוו
 ,ןירעּביײרש ? ווירב עטנכייצעגסיוא ןַא
 וצ יּבַא ,ןּבעל סָאד טגײלעגקעװַא טָאה
 רעייז בגא ,רעטכָאט ַא) רעדניק יד ןּכעג
 יד ייֵז ןופ ,ןיז ףניפ ןוא ,עטּבַאגַאּב ַא
 :רַאשט לאינד ןוא קעדַאלװ .ּב ,נ עטסגנִיי
 רָאי 13 זיּב ,גנויצרעד עשידיי עטסעּב יד (ינ
 ,הבישי רעניזערעּב ןוא רדח ןיא טנרעלעג
 יטוקלװ ןוא "אינּתז טנרעלעג ךָאנרעד

 טָאה תודיסח עשיד"ּבח סָאד ןוא ,"הרוּת
 ,העּפשה עסיורג ַא רעייז םיא ףיוא טַאהעג
 ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ ךָאנ זיא עכלעוו
 ןוא ,בר ןשלטעטש םעד--רעטעפ ןייז ךרוד
 ס--נ ןופ עיצידַארט רעצנַאג רעד ךרוד
 טימ לופ ןעוועג זיא סָאװ ,זיוהנרעטלע
 1896 םורַא .םיבתּכ עשיד"ּבח ענעּבירשעג
 זיִּב ,קסנימ ןייק ןרָאפעגקעװַא רע זיא
 ןופ הבישי רעד ןיא טנױעלעג רָאא 7
 רַאפ ךיוא ןוא "זיולק רעשרעטָאט= רעד
 :ינרסומא יד ייּב טכַארּברַאפ ןמז ַא ,ךיז
 ןופ טָאטשרָאפ ַא) עקיורעמַאק ןיא "סעק
 רערָאקד רעדז נ"א טמשעג ,(קסנימ
 עג ,ךימתמ רעקרַאטש ַא ןעוועג ,"יוליע

 רעּבָא ,תונּבר ףיוא הכימס ייּב ןטלַאה
 =עגנָא ןיוש רוחּב:הבישי סלַא ךָאנ
 רענײמעגלַא טימ ןּבעגוצּפָא ךיז ןּביױה
 :רַאפ ךיז ,ןרעטסקע ןַא ןרָאװעג ,גנודליּב
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 :נייאַאּב ,םזינויצ ןטימ טריסערעטניא
 ךָאנרעד ,םעה*דחא ןֹופ ןרָאװעג טסולפ
 ןופ ןוא רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןופ
 ךיז ,גנוגעווַאּב רערענָאיצולָאװער רעד
 עקיטלָאמעד יד טימ ןעגנַאגעגפיונוצ
 :רעּב יװ ,קסנימ ןיא רעוט עשיטסינויצ
 ?עגנײרַא רעטעּפש לסיּב ַא ןוא ,ַא"א רעג

 עטשרע יד ןופ זיירק םעד ןיא ןעמוק
 עקייח ,קישטנעּבור אּבא ,צ"ּפ רעקסנימ
 רעויטקַא ןַא ןרָאװעג זיא ,ַא"א ןהּכ
 פ"א טענרַאעג ,עּפורג רעד ןופ רעוט
 ,ועיק ,עשרַאװ ,קסניווד ןיא למהרבא
 טייהרעדנימ רעקניל רעד וצ קידנרעהעג
 ,(ס"ס עקידנעמוק יד) עּפורג רעד ןופ
 ?גָאקסגנודנירג רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז
 ?סילַאיצָאט?שיטסינויצ רעד ןופ ץנערעפ
 ,5--1904 סעדָא ,(ס"ס) ײטרַאּפ רעשיט
 עכעלטע .רעריפ עריא ןופ רענייא ןוא
 ,עשרַאװ ןיא ,עמרוט ןיא ןסעזעג לָאמ

 :ףָארטש רעד תעּב ,טעדַא ןוא קסניווד
 גרוּבציירק ןיא עיצידעּפסקע
 :ַָאיצולָאװער יד ןקירדרעטנוא םוצ 6
 טקינײּפעג ךעלקערש גנוגעװַאּב ערענ

 :עגסיוא ןוא
 ךרוד טוט ןופ טינ ריש ןרָאװעג טזייל

 רעטומ

 ןָארַאב ןשיטלַאּב ַא ןופ

 ,םירבח ןֹופ שפנ:תריסמ רעד
 :עטיל עטשרע ענייז .רעטָאפפיטש ןוא

 -בעה ןיא ןעוועג ןענייז ןווּורּפ עשירַאר
 --1902 םורַא ,רעטעּפש ,שיסור ןוא שיער
 ?ײטַאּב וצ ןּבױהעגנָא ךיז רע טָאה 68
 =עג ,ןּבַאגסױא עלַאגעלמוא יד ןיא ןקיל
 :לגער ןייז ,וו"זַאא סעיצַאמַאלקָארּפ ןּבירש

 טָאה טייקיטעט עשירַארעטיל עקיסעמ
 :טּפױה יד ןופ רענייא סלַא ןּבױהעגנָא רע
 ןַאגרָא;ײטרַאּפ םעד ןופ רעטעּברַאטימ
 םיכשמה ענייז ןוא) "געוו רעיינ רעד
 :ליו ,("געוו רעזנואק ןוא "טרָאװ סָאדח
 ילֲאֹּפ ץֹוחַא טָאה רע ואוו ,7--1906 ענ
 :טנפערַאפ ןעלקיטרַא עשִיײטרַאּפ:שיט
 ןעגנולדנַאהּפָא עשיטערָאעט יד טכעל

 ּבײהנָא

 רעגינ

| 
| 
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 יײּברַא רעשידיא רעד סנױזַא זיא סָאװװ
 ,םרָאפ?רושַארּב ןיא ךיוא סױרַא) "רעט
 + ,(32 ז"ז ,1906 ,ענליו ,"טפנוקוצא ג"פ
 ערעדנוזַאּב סלַא) "ןָאיצַאנ ןוא סַאלקח
 =וק .װ ג"פ ,שיסור ןיא סױרַא רושָארּב
 ץנעגילעטניא עשידיא ידו ,(1907 ,לעג
 טויּבעד ןייז .ַא'א "ךַארּפש עשידיא יד ןוא
 :ירק רעשירַארעטיל רעד ןופ טיּבעג ןפיוא
 רעד ןגעווח לקיטרַא ןייז ןעוועג זיא קיט
 =עו ןעקנַאדעג --- תולג ןופ עידעגַארט
 ןיא) "ןעטייצ ס'חישמק ס'שַא םולש ןעג
 סָאװ ,(1907 ,יַאמ ,111--1 ,"טרָאװ סָאדח
 :מַאזקרעמפיוא יד םיא ףיוא ןגיוצעג טָאה
 ןַאד .ןזיירק ששירַארעטיל יד ןיא טייק

 ?טײצ רעּבלעזרעד ןיא ןעמוקעג זיא
 רעגנוי רעד ןגעװ ןסעומש ייר ַא טפירש
 :רעה ןגעו ַא'צ ,רוטַארעטיל רעשידיי
 ,(3 ,"געוו רעזנוא;) שטיוועלאינד עלעש

 ,םױּבטסַאמ ,םחנמ ,טרעּבליג ,רעטייוו
 ןעמַאזוצ רע טָאה 1908 ּבײהנָא ,וו"זַאא
 ,רענגעק :ײטרַאּפ ענעזעועג ענייז טימ
 (עז) רעטייוו ,א טסידנוּב םענעזעוועג םעד
 ,קילערָאג ,ש טסינויצ םענעזעוועג םעד ןוא
 :ַארעטילא לַאנרושז-שדוח םעד טעדנירגעג
 נָא ןּגָאה סָאװ ,"ןעטפירשטטַאנָאמ עשיר
 עטכישעג רעד ןיא טַאלּב ײנַא ןּביױהעג
 רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ
 ןקיזָאד םעד ןיא ;גנוגעװַאּב:רוטלוק ןוא
 םעד טגָאזעגנָא טָאה סָאװ ,לַאנרושז
 :רַאפ .נ טָאה ,סנַאסענעררוטלוק ןשידיי
 ןעלקיטױַא עשיטירק ענייז טכעלטנפע
 םהרבא ,גרעּבמָאנ ,ד .ה ,ץרּפ ,ל .י ןגעוו
 ןּבָאה עכלעװ ,שַא םולש ןוא ןעזייר
 :יךיי סלַא עיצַאטוּפער ןייז טקיטסעפַאּב
 םיא טלעטשעגקעװַא ,רעקיטירק .רעש
 טניז .ןתובשחמ:לעּב טימ הרוש ןייא ןיא

 :רַא עשיטירק ןּבירשעג רע טָאה ןַאד
 ?עדיײשרַאפ ןיא סעיזנעצער ןוא ןעלקיט

 גָאט רעדע יו ,ןטפירשטייצ עשידי ענ
 על עיינ סָאד/ ,"דניירפא ,"תּבש ףיוא
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 ,"דנַאל עיינ סָאדח ,"טפנוקוצ ידי ."ןעּב
 ?ור ןיא ךיוא ,ַאיא "טלעװ עשידיא יד
 "םלועהז ןיא ,280000:18 אקמ ןשידיי:שיס
 פ"א ,ןּבַאגסױא עשיערּבעה ערעדנַא ןוא
 0886- רענליוו יד ןיא--ווָארימידַאלװ .ס
 8608 (288600- ןוא קס-020228 1 0068
 רע טָאה 1909 םורַא .32ח22מטז/ 4
 טייצ עסיװעג ַא ןוא ענליװ טזָאלרַאפ
 טצעזַאּב ךיז 1910 ,ןילרעּב ןיא טרידוטש
 ןעמַאזקע םעד טכַאמעגכרוד ,ןרעּב ןיא
 :ַאּפ ןשיפָאסָאליפ ןפיוא ןעמוקעגנָא ןוא
 :עג ךיז ןוא טרידוטש קיסיילפ ,טעטלוק
 ןגעװ עיצַאטרעסיד ַא ןּביירש ןּבילק

 :לצז רעד ןיא ,קיטעטסע סרעיוהנעטָאש
 :עג ךיוא ןוא ןּבירשעג ךס ַא טייצ רעּב
 ?עלעּב רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוו
 סניווטיל .א ןופ גנולײטּפָא רעשיטסירט
 ב ןעוו ,1912 ,"טפַאשנעסיװ ןוא ןעּבעלװ
 :ַאגסיוא יד ןעמונעגרעּביא טָאה ןיקצעלק
 עשידיא ידח לָאנרושז?שדוח םעד ןופ עּב
 ,(1912 ּב'טפ ןיא טעדנירגעג) "טלעוו
 :ער סלַא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא .נ זיא
 :קירוצ ,םוידוטש ןייז טזָאלעג ,רָאטקַאד
 :רַאּפ טָאה ןוא ענליוו ןייק ןעמוקעג
 ןַא ןיא "טלעװ עשידוי ידי טלדנַאװ
 .יל רענייש רַאּפ ןַאגרָא ןקיסַאלקטשרע
 ,קיטסיצילּבוּפ רעטסנרע ןוא רוטַארעט
 שידיי ןיא ןעוועג טינ זיא ןכיײלג ןייז סָאװ
 ,טיג רעטעּפש ךיוא רשפא ןוא רעירפ טינ
 ַא ץוחַא .נ טָאה "טלעוו רעשידוי רעדז ןיא
 ןוא ןעגנולדנַאהּפָא עשיטירק ערעסערג ייר
 רעּביא סעיננעצער עסַאמ רעצנַאגַא
 טריפעג רעכיּב עשיערּבעה ןוא עשידיי
 גנולײטּפָא יד רענליװ .א פ"א ךיא
 קידנטערטסױרַא ,"ןעטָאש ןוא טכילװ
 :רוטלוק רעשידיי רעוויטקורטסנָאק רַאפ
 :יִל רעשידיי רעד ןיא עכָאּפע ןַא .טעּברַא
 | סקנּפ רעדװ ןעוועג ךיוא זיא רוטַארעט
 רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ ךוּברהָאי
 רַאפ ,ךַארּפש ןוא רוטַארעטיל רעשידוי
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 ,עיפַארגָאילּביּב ןוא קיטירק ,רָאלקלָאּפ
 +סױרַא טָאה ןיקצעלק .ּב ג"פ רעד סָאװ
 ?טימ רעד ייּב ,רעגינ ,ש ןופ ר"א ןּבעגעג
 ,1913 ,ענליוו) ווָאכָארָאּב .ּב ןופ גנוקריוו
 ךיוא רע טָאה 1914 טניז ,(721412 ז"ז
 ,"ךָאװ ידח טפירשטייצ יד טריטקַאדער
 ןופ יד טכעלטנפערַאפ ַא"צ טָאה רע ואוו
 עירעס עטקעמעג קרַאטש רוזנעצ רעד
 ,"ןעדוי רימ ןוא המחלמ יד, ןעלקיטרַא
 =ָארּכ םעד טקידײטרַאפ טָאה רע ואוו
 קידנעײגסױרַא ,טקנוּפדנַאטש ןשיטנַאטנַא
 =רַאפ ןוא ןסיורג ַא ןופ החנה רעד ןופ
 =ייאןרזמ ןיא ץוּביק ןשידיי ןטקיניײא
 רעשידיי רעד ןופ טָאּברַאפ ןכָאנ .עּפָאר
 ןּבָאה סע ןעװ ,דנַאלסור ןיא עסערּפ
 עשידוי ידי ןלעטשּפָא טזומעג ךיוא ךיז
 טזָאלרַאפ .נ טָאה ,"ךָאװ ידח ןוא ײטלעוו
 ןיא טּבעלעג טייצ עצרוק ַא ןוא ענליוו
 טמיטשַאּב 1915 רעמוז ףוס ,קסױרּבָאב
 ןופ רעטקיטכעמלופַאּב סלַא ןרָאװעג
 זאב ךיז 1916 ,ווָאטַארַאס ןיא זָאּפָאקעיװ
 לײטנָא ןסױרג ַא ןעמונעג ,ּב"טּפ ןיא טצעז
 -רֵא רעכעלטּפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא
 טריּפעגנָא ,גנוגעװַאּב?לוש רעד ןיא ,טעּב
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,ןיײארַאפ-ץרּפ םעז
 ךגעו) "רבעהז ,800סצ0הפ, 1108084 !1ץצמ

 :עטיל יײר ַא טריטקַאדעװ ,(קיד .מ .א
 סָאװ ,ה"מז עכעלטפַאשלעזעג =שירַאר
 ,גרוּברעטעּפ ןיא ןַאד סױרַא ןעניײיז
 .עסערּפ רעשידיי רעד ןופ טָאּברַאפ ןכָאנ
 ןגרעּבניצ טימ ןעמַאזוצ ,דנַאלסור ןיא
 ןופ קנעדנַא םוצח ךוּב סָאד טריטקַאדער
 2ר:רעּבָאטקָא רעד ךָאנ ."טכילע?םולש
 =סָאמ ןייק ןרָאפעגרעּביױַא עיצולָאװער
 =סקלָאפ רעד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג ,עווק
 ןגיוצעגקירוצ ךיז ןכיגניא רעּבָא ,ײטרַאּפ
 עשידיי עטשרע יד ןופ וענייא סלַא ןוא
 טריטָאּבַאס טינ ןּבָאה סָאװ ,רעלעטשטפירש

 טריטקַאדער רע טָאה ,טכַאמגטַאר יד
 .וגנודליּב ןוא רוטלוקא טַאלּבנכָאװ סָאד
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 טַאירַאסימָאק ןשידיי ןופ ןּבעגעגסױרַא)
 טכעלטנפערַאפ ואוו ,(1918 עװקסָאמ ןיא

 ?רעדניק ,גנופַאשסקלָאפ ןגעוו ןעלקיטרַא
 :קירוצ רע זיא 1918 ףוס ,רוטַארעטיל
 יא טימ ןעמַאװצ ,ענליוו ןייק ןעמוקעג
 רעד ןופ עּבַאגסױא יד טײנַאּב רעטייוו
 ןעוו ןוא ,('מונ 4 זיױלּב סױרַא) "ךָאװ
 ?רַאפ רַאונַאי ּבײהנָא טָאה טכַאמנטַאר יד
 עג ןדַאלעגנײא רע זיא ,ענליװ ןעמונ
 רָאטקַאדער רעשירַארעטיל סלַא ןרָאװ
 םעד ןופ גנולײטּפָא רעשידיי רעד ןופ
 ?ליּבסקלָאפ רַאפ טַאירַאסימָאק םייּב ג"פ
 רעשיסורסײו-שיװטיל רעד ןופ גנוד
 :שדוח םעד טריטקַאדער ,קילּבוּפערנטַאר
 ןַא ןעמונעג ,"טלעוו עיינ יד? לַאנרושז

 :לעזעגרוטלוק םעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא
 ?רָאפ רעטשרע ןעװעג ,ןּבעל ןכעלטפַאש
 טנעיילעג ,עגיל:רוטלוק רעד ןופ רעציז
 ןיא רוטַארעטיל רעשידיי ןגעוו סעיצקעל
 םייּב .וו"זַאא טעטיסרעווינוָא:סקלָאפ ריא
 :על עשיליוּפ יד ךרוד ענליוו ןעמענרַאפ
 ןוא ןרעטיײו .א טימ רע זיא ןענָאיג
 טניױאוועג ןּבָאה עלַא יײז) ןהפי ּבײל
 ןרָאװעג טריפעגסױוַא (זיוה ןייא ןיא
 ?עג ןסָאשרעד זיא רעטייוו ,ףיוה ןפיוא
 :סױרַא ןענייז ןהפי טימ .נ ןוא ןרָאװ
 רָאנ ןוא ,עדיל ןייק ןרָאװעג טקישעג
 ןופ ןעגנוימַאּב ערעייהעגמוא יד קנַאדַא
 ךיז ןּבָאה עכלעו ,רעוט:ללּכ עשידיי יד
 זיא ,יקסדוסליפ ףעזוי זיּב ןגָאלשרעד
 וצ ליצמ ןעגנולעג ייז םיסינ טימ שממ
 יז ףיוא טָאה סָאװ ,טיוט םעד ןופ ןייז
 עד עשידיי עּפורגַא ןעו .טרעױלעג
 ךָאנ טָאה רעלעטשטפירש ןוא ןטַארקָאמ
 יד טעדנירגעג ןשינעעשעג:לירּפַא יד
 יב זיא ,(1919 פןִש טניז) "גָאטח גנוטייצ
 רָאטקַאדער סלַא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא
 ,טסוגװַא זיּב גנוטיצ יד טריפעג ןוא
 ענליוו טזָאלרַאפ לָאמ ןטצעל םוצ ןַאד
 :עג קיטסייג ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ

 11 .ּב ןָאקיסקעל

 רעגינ
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 טצעזַאּב ךיז ןוא ,ןדנוּברַאפ גנע ױזַא טליפ
 :ץּברַאטימ סלַא ןיירַא טשרעוצ ,י'נ ןיא
 רעכלעװ ןופ) "סטרעוורָאפ/ ןופ רעט
 :נָאּפסערַאק רעד ןעוועג זיא רע גנוטייצ
 ,(עיצולאווער רעד תעשּב ּב"טּפ ןופ טנעד
 בילוצ םורַא ןכַָאװ עכעלטע ןיא רעּבָא
 :ַאק .ּבא רָאטקַאדער ןטימ תועד:יקולח
 יא רע ואװ ,"גָאט, ןיא רעּבירַא ןַאה
 רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא םויהידע
 :רַא עשיטירק ץֹוחַא טרָאד טּביײרש ןוא
 ס'רעזעל ַא ןופײ ךיוא סנטצעל ןוא ןעלקיט
 :טנכעוו ךיוא "ךוּבציטָאנ ס'רעּביירש ןוא
 :ּפַא ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּביּפ עכעל
 ןופ ןעגנוניישרע עלַא ףיוא ךיז קידנפור
 ןוא ןלערוטלוק ,ןשירַארעטיל ןשידיי
 :רַא קיטייצכיײלג ,ןּבעל ןכעלטפַאשלעזעג
 ואו ,"טפנוקוצא ןיא טימ ךיוא רע טעּב
 :ירק שדוח עלַא טעמּכ טכעלטנפערַאפ רע
 :סיה:רוטַארעטיל רעדָא ןעלקיטרַא עשיט
 ןקיטעט ַא ךיוא טמענ .נ .סעידוטש עשירָאט
 ןבעל:רוטלוק ןשידי םעד ןיא לײטנָא
 ?יא רָאטקעל סלַא ףיוא טערט ,י"נ ןופ
 טעטש ענעדיישרַאפ ןיא רוטַארעטיל רעּב
 רעשידיי ןופ רערעל זיא ,עקירעמַא ןופ
 ?רערעל ןשידי םעד ןיא רוטַארעטיל
 ןופ ןסרוק-רערעל יד ףיוא ןוא רַאנימעס
 :ץ"ש ןופ טנעדיזערּפ ,גניר:רעטעּברַא
 ;ביקח ןופ רָאטקַאדער ןוא טוטיטסניא
 רעּבָאטקָא .(1921 טניז) "לַאנרושז:רעד

 יח ר"ד טימ ןעמַאזוצ רע טָאד 2
 ַא ןּבעגוצסױרַא ןּבױהעגנָא יקסווָאלטישז
 ןוא רוטלוק רַאפח לַאנרושז ןכעלטַאנָאמ
 סָאד( ט"א 'ןגַארּפ עכעלטפַאשלעזעג
 ווּורּפ רעקיזָאד רעד רעּבָא ,"ןּבעל עיינ
 רענרעדָאמ רעד ןופ רעריפ ייווצ יד ןופ
 רעדייל טָאה גנוגעווַאּב-רֹוטלוק רעשידיי
 ןפיוא ןוא םימי:תכירא ןייק טַאהעג טינ
 =יַאפ לַאנרושז רעד ךיז טָאה 'מונ ןטג1

 רָאטקַאדער ןעװעג ךיוא זיא רע .טכַאמ
 ףוטַארעטיל רַאּפ גנולײטּפָא רעד ןופ

)18( 
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 עט רַאפ טפירש:שדוח) '"טילַאעט? ןופ
 ןופ ןּבעגע;סיורצ ,ר טַארעטיל ןוא רעטַא
 ןיא טפַאשלעזעג:רעטַאעט רעשידיי רעד
 יד ;1924 ץרעמ--1923 רעּבמעװָאנ ,י"נ
 טריטקַאדער זיא רעטַאעט רַאפ גנולײטּפָא

 לדנעמ ןוא ינודקומ .א ר"ד ןופ ןרָאװעג
 ןופ -- עיצַאנגיזער רעייז ךָאנ ןוצ ןיקלע
 :עג ַא'צ לַאנרושז סעד ןיא ןוא ,(םחנמ
 ינרַאשט .ש ןעמָאנ ןייז רעטנוא ןּבירש
 עשירַארעטיל ןגעוו ןעגנוקרעמַאּב עצרוק

 טייטש ."תויאר ןָאװ ט"א ןעגנוניישרע
 ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי םעד וצ טנעָאנ

 :;מַא רעד ןופ דילגטימ סלַא טוטיטסגיא
 ןּבעל-.טוטיטסניא ןופ עיצקעס רענַאקיר
 ?רָאפ רעטסדנטײידַאּב רעד תובשחמ:לעּב
 טָאה ,קיטירק רעשידיי רעד ןופ רעייטש
 רעד רַאפ ןטסנידרַאפ עטסערג יד .נ
 פרַאע ריא סלַא רוטַארעטיל רעשידיי
 רעטסקיסיילפ - ,רעשטייטסיוא רעטסקינ ז
 ..רעצַאש רעטסלעלדנירג ןוא רעשרָאפ
 סלַא טײקיטעט רָאי 20 ןופ ךשמ ןיא
 טיג רע טָאה רעקיטיוק רעשידיי
 ןיק שממ טלדנַאהַאּבמוא טזָאלעגכרוד
 ,רוטַארעטיל רעזנוא ןיא גנוניישרע ןייא
 סעידוטש עשיטירק ענייז ןופ לָאצ יד
 עליפ יד ןיא טכיײרג ןעלקיטרַא ןוא
 ,תובשחמ-לעּב ֹוצ ךוּפיהל .רעטרעדנוה
 :עילימ ַא רקיע רעד ןעוועג ויא רעכלעוו
 ןטעּברַא ענייז ןיא .ג טָאה ,רעקיטידק
 ןופ דָאטעמ םעד זעטניס ַא וצ טכַארּבעג
 טרעטסײגַאּב .עיגָאלָאיצָאס ןוא קיטעטסע
 :ָאיצַאנ רעסיורג ַא ןופ עעריא רעד טימ
 יג טָאה ,רוטַארעטיל רעשידיי רעלַאנ
 עשידיי יד ןופ קרעװ יד ןיא טכוועג
 ןשידיי םעד ןעגנערּבוצסױרַא רעקיסאלק
 שרוש םוצ ןייגרעד ֹוצ טכוזעג ,חסינ

 ןקעלּפטנַא סָאװ ,ןטפערקביירט יד ןופ !
 רעלטסניק עשידיי ענעדייש רַאפ ייּב ךיז
 סעד טכו עג ,םינפוא ע:עדיישרַאפ ףיוא !
 :עדיא ,ןעמעלּבָארּפ עשידיי יד ןופ זעטגיס

 רעד ןיא טקירדעגסיוא ,תומולח ןוא ןלַא
 ,ךָאד זומ סעװ .רערעזנוא טסניקטרָאװ
 :ענָאיצידַארט רעסיוועג ַא ןייז ,.נ טיול
 םעד ןוכ ךיז טיצ סָאװ ,םעדָאפ רעל
 רעד ןופ ,םיאיבנ יד ןופ סָאטַאּפ ןשיטע
 "םיליהּתװ ןוא ?םירישה ריש? ןופ קיריל
 ?שיטַאמַאר;יּפע ןוא טפַאשגולק רעד ןוא
 "סמייח יר המלש? זיּב "ילשמח ןופ טייק

 ןייז ןיא ."טייק רענעדלָאג רעדח רעדָא

 וצ ,םויטנַאמָאר ןשירָאטסײה םוצ גנוגייג
 ,ערָאּפסַאיד רעד ןופ קיטנַאמָאר רעד
 ,ןײז טינ טעװ זנוא ייּבז זַא ,.נ טלַאה
 ?טסנוק ןיק ,רעקלעפ ערעדנַא ייּב יו

 ;סנּבעל ַא רָאנ ןייז ןעק זנוא ייּב ; ןּבעל

 עשימַאניד ןוא עוויטקַא ןָא .ה ,ד ,טסגוק
 ןופ סױרַא טלַארטש סָאװ ַאזַא ,טסנוק
 :בוא ןופ רָאנ טינ ,ןסיוועג רעזנוא
 רעזנוא טקעװ סָאװ ַאזַא ,ןסיו רעז
 ַאזַא ,עיזַאטנַאפ רעזנוא רָאנ טינ ,ןליוו
 עײנ ַא טינ ןייז זומ טַאטלוזער ריא סָאװ
 :עלטסניק ַא יװ למיה רעײנַא ןוא דרע
 גנואיינַאּב עתמא יד רָאנ ,עיזוליא עשיר
 ערעזנוא רעטנוא סָאװ דרע רעד ןופ
 למיה ןטגרעטשעגסיוא םעד ןופ ןוא סיפ
 ?גזַאלסױרַא טינ ."ּפעק ערעז:וא רעּביא
 טסנוק עשידיי יד גיוא ןופ לָאמנייק קיד
 זיא ,קלָאפ ןופ קורדסיוא ןקיטסייג סלַא
 :ָאלָאּפַא רעלַאנָאיצַאנ ןופ יירפ .ג ךָאד
 ןיז ןופ טּפַארק רעד טימ ןוא קיטעג
 שוה ןשיטעטסע םעד טימ ןוא וילַאנַא

 :רַאפ רעשיטסירעטקַארַאכ רעד--םענייז
 טכוז עכלעװ ,קיטירק רעד ןופ רֶצטערט
 ןיא ןעגנוניישרע?טסנוק ןופ שרוש םעד
 טיקכעלנעזרעּפ רעקיטרַאקיצניא רעד
 ענייז עלַא ךרוד .רעלטסניק םעד ןופ
 צנײרַא טּבערטשעג רע טָאה ןטעּברַא
 "סגנופַאש רעד ןיא רעזעל םעד ןעיצ
 וצ ,רעלטסניק םעד ןופ ערעפסָאמטַא
 :יצעּפס סָאד ,ערעדנוזַאּב סָאד ןטכײלַאּב
 .ערעדנַא ןופ ּפָא םיא טלייט סָאװ ,עשיפ
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 טלַאה ,ענעגייא סָאד ,עטדײשעגּפָא סָאדװ
 =נוי ַאזַא ןיא טּפיוהרעד קיטכיוו זיא ,.נ
 ?צרעטיל רעקידנעמוקפיוא טשרע ,רעג

 ךָאנ ןענייז סע ואו ,עשידיי יד יװ ,רוט
 ?עלטיא ןוא סעיצידַארט ןייק ָאטינ טעמּכ
 "גע םענעגייא ןייז טימ ךיז טייג רעכ
 ףיא העּפשה ןייז זיא רעּבירעד ןוא

 םעד ןוא רעל טשטפירש ןשידי םעד

 רע .ןצַאשוצּפָא טינרָאג רעזעל ןשידיי
 ײרד ענעי ךיז ןיא טקינײארַאפ ןיילַא

 ?ירק ַא ןופ טרעד'פ רע עכלעוו ,תוחוּכ

 םעד ,רעּבײרש ַא ןופ חוּכ םעד :רעקיט
 עז) חוּכ ןשירערעל םעד ןוא ןשירעזעל

 ןוא רעזעל ַא ,רעּביײרש ַאז לקיטרַא ןייז
 טקורדעגרקּביא ;"גָאט/ ןיא "רערעל א
 ,(256 ןוא 248 ,1925 ,"גָאט רענליווז ןיא
 ןיז טימ טנכייצעגסיוא רע זיא וצרעד
 עטסערג יד ןופ ענייא זיא סָאװ ,ליטס
 =ירטעלעּב-טינ םעד ןופ ןעגנוכיירגרעד
 ,שימעדַאקַא ןוא טקערָאק ,שידיי ןשיטס
 שוח םענייפ ַא טימ קיטייצכיילג רעּבָא

 םעד ןופ ,טרָאװ ןופ המשנ רעד רַאפ
 .רַא ענַײז ץוחַא .טרפּב טרָאװ ןשידיי
 :טפירע עשידיי עלַא ןגעװ טעמּכ ןטעּב
 ןופ קידנּבײהנָא ,רעטכיד ןוא רעלעטש
 יד טימ טזָאלעגסױא ןוא רעקיסַאלק יד
 ךיוא ּפָא ךיז .נ טיג ,עטסגניי עמאס
 רערעטלע רעד ןופ עטכישעג רעד טימ
 =רַאסיורג ענייז ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי

 רוטַארעטיל עשידיי ידק יו ,סעידוטש עקיט

 קורדּפָא רעטַארַאּפעס) "ןירעזעל יד ןוא
 ןמחנ ירח ,(1919 ,ענלוו--"סקנּפ םעד. ןופ
 ?טפירש יד ןגעוו עירעס יד ,"רעװעלסַארּב

 ?הלּכשה רעד ןופ רעטכיד ןוא רעלעטש
 ,רעּבָאלטַאג ּב .א ,קיד .מ .א ,טייצ
 ַא"א ץנַארקנערהע ףלָאװ ,ןָאדרָאג לכימ
 ןענייז ,("טפנוקוצפ ןיא טכעלטנפערַאפ)

 :עטיל רעשידיי רעד רצפ רענייטשלקניוו
 :כעלדנירג רעייז טיול ,עטכישעג:רוט .ר
 ןוא םענרַאפ ןפיט ןוא ןטיירּב ,טייק

 50 ףעגינ

 טײצ וצ טײצ ןופ .עיצידורע רעסיורג
 ןגעװ ןעלקיטרַא ןּבירשעג ךיוא .נ טָאה
 =טסניק עשיעּפָאריײא ךיוא ןוא עשִיערּבעה
 גנולדנַאהּפָא ערעסערג ןייז ּב"צ) רעל
 יד ןגעוו ןוא (ווָאטנָאמרעל .וי .מ ןגעוו
 קיטעטסע ןופ ןעמעלּבָארּפ עניײמעגלַא
 =ייא ,טסיצילּבוּפ סלַא ךיוא ,קיטירק ןוא

 ,ןגעמרַאפ רימ סָאװ ,עטסעּב יד ןופ רענ
 ,העּפשה ערעייהעגמוא ַא טַאהעג .נ טָאה
 ןיא ןיקסװַאלטישז םייח ר"ד ךָאנ ןוא
 ןופ רעיײטשרָאפ רעטסקיטכיװ רעד רע
 רעכעלדימרעדמוא רגד ,םזישידיי םעד
 ןוא רוטלוק רעשידיי רעד רַאֿפ רעּפמעק
 ןופ סעיצַאטסעּפי:ַאמ עלַא רַאפ ,ךַארּפש

 ,גנוגעװַאּב-רוטלוק רעשידיי רעיינ רעד

 :ָארטנָאק ץלַא רעד ,ּפָאק רערָאלק ןייז
 ?ןגייצרעּביא יד ,ןייזטסואװוַאּב רעקידנריל
 :ָאס ןוא טעטיוויטקעיּבָא יד ,קיגָאל עקיד
 :ֹוזֲאַּב ַא וצ טיג ןָאט ןייז ןופ טייקדיל
 ןוא םענייז טרָאװ םעד טכיוועג רעד
 =נעזרעּפ רעקידנריפ ַא רַאפ םיא טכַאמ
 ,רוטַארעטיל רעזנוא ןיא ייס טייקכעל
 ?יײז ןופ ,גנוגעווַאּבכ:רוטלוק רעד ןיא ייס

 ןענייז ןעלקיטרַא עשיטירק ערעסערג ענ
 ןיא טלמַאזעג לייט רעניילק ַא רָאג זיולּב
 :ירש עשידוי ןעגעווש ט"א םרָאפכו
 ,קרעּבערש .ש .ז ג"פ) .ּב 2 ןיא ,"רעּב
 ערעסערג ַא ,(1641216 ז"ז ,1912 ,ענליוו
 ןטעּברַא עשיטירק ענייז ןופ לַאװסױא
 ,"שידייא ג"פ ןיא ןײגסױרַא טלָאזעג טָאה
 ןּבָאה סע עכלעװ ןיא ,ּב 6 ןיא ,י"נ
 ןעגנולדנַאהּפָא ךיוא ןײגנײרַא טלָאזעג
 ?בָארּפ ןוא ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ ןגעוו
 ,רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ ןעמעל
 :עג עשיטסירָאמוהח סקיד .ּב 2 ךיוא יו

 ?עג ,ןעטייצרַאפ ןופ תוישעמ ןוא ןעטכיש
 טימ ,טשטייטעגסיוא ןוא טצריקעג ,ןּבילק
 =סירעטקַארַאכ ןוא גנוּבײרשַאּבסנּבעל ַא
 םעד ּבילוצ רעּבָא ,"קיד ,מ .א ןופ קיט
 ןייא רָאנ סױרַא זיא ג"פ ןופ טָארקנַאּב
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 "רעכיּב ןגעװ ןסעומשק ט'א .ּב
 =ײז םרָאפכוּב ןיא טכעלטנפערַאפ טינ
 ַא :יװ ,קרעװ ערעסערג ענייז ךיוא ןענ
 ?ירק ,רעטכיד ,רעזעלא ,ע"ש ןגעוװ ךוּב
 ?רכומ ע ,,עדנעמ ןופ רעייגרָאפא ,"רעקיט
 עשידיי עיײנ ידײ ,.ּב 2 ןיא--"םירפס
 ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד; ,"עיזעָאּפ
 ַא פ"א ןּבירשעג ךיוא טָאה ."עקירעמַא
 ,,ב .ש ,רַאונ ,ש ,רעטנַאקַאּב ַא ,רענליוו
 , .ַא"א ,ןיש

 ןיאע ןיא ,"קינָארכיהחּפשמ}, ,ינראשט לֵאינז

 "עבילקעג, ,תובשחמ-לעב ;11--1 ,1926 ,"ןַאּפש

 רעד, ןיא ,ןיגלָא ;91--90 ז"ז ,}1 ,"ןעטפירש ענ

 ןיא טקורדעגרעּביא זייוװלײט) 1919 ,"טלעוו רעײנ

 ןיא ,דרַאּבָארג ,ּב }(167 ,1919 ,,"גָאט רענליוו;

 ינע ,ליזײמ .נג ;12--ׁש1 ,1925 ,"רעדעפ רעד,

 ,"רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ רעקיטירק רעד
 ךיז ןגעװ .נ, 164 ,"רעטעלּב עשירַארעטיל, ןיא
 יירק ןגעװ, ,ןיטשלעקניפ ָאעל ;723 10 ,"ןיילא

 ,ןעזײר יז {78 ןוא 76 ,וס ,"רעקיטירק ןוא קיט

 ,קַאּבלק השמ 248 ,1925 ,"גָאט רענליוװ, ןיא

 רעדע ,קינלַארָאק .א ן10 ,"רענעייל רעד ןוא ,

 ,1925 4/ןא ןוֿפ "גָאט, ןיא ,"רעביירש רעשידיא

 -- 1803 15/) םייח רעגייג
 יב ףרָאד ַא ,וָאניּפטָא ןיא ,ּבעג (

 :עג רָאי 14 זיּב .עיצילַאג:ברעמ ,ענרָאט
 םַאֹּב 89--1887 ,םיקסֹוּפ ןוא ס"ש טנרעל
 ּבֲאר ןרעװ וצ הבישי רעדָארּב יד טכוז
 רענײמעגלַא וצ ןעמונעג ךיז ןַאד ,רענ
 ?רַא טכעלטנפערַאפ 1893 טניז ,גנודליּב
 ,עשידיי:שטייד ענעדיישרַאפ ןיא ןעלקיט
 ,עשיליוּפ

 ןיא טּפיױהרעד -- שידיי ןיא ,ןטפירשטייצ

 טימ ןעמַאזוצ ,"טַאלבגָאטק רעגרעּבמעל
 :טימ ןעוועג רעקַאר ,מ ,נ דניײרפ ןייז

 :ןעגרָאמ רעשידי רעד ןופ רעדנירג

 ,ןח ּפ"א ךיוא ןּבירשעג ,ןיוו ןיא "טסָאּפ
 ןפיוא ,טסינויצ סלַא קיטעט ,סחסמ ,ןמכח
 טַאגעלעד ןעוועג סערגנַאק 411 ןוא או
 טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,עיצילַאג:ברעמ ןופ
 ץנערעטנַאקרָאי רעשיטסינויצ רעד ףיוא
 ןופ שארּב טייטש 1920 ןָאדנָאל ןיא
 ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד

 סודיינ -- לשערגיינ -- רעגיינ -- רעגינ

 .ךָאנ

 .עשיזיוצנַארּפ ןוא עשיערּבעה
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 ןופ רעצױרָאפעציװ ןוא סנרּפ ,ענרָאט
 .הליהק רעקיטרָא רעד

 -- 1903 פ/1) לדנעמ לשערגיינ
 =ַאג ,ץנַאסיײנ ןיא .ּבעג (

 ;וקַאּב ,החּפשמ רעשירחוס ַא ןיא ,עיציל
 ךיז רע טָאה ,גנויצרעד עשיליוּפ ַא ןעמ
 ,שידיי טנרעלעגסױא רָאי 15 וצ טשרע
 עשילױּפ ןיא טקורדעג ךיז טשרעוצ

 עשירַארעטיל טכעלטנפערַאפ ,ןעגנוטייצ
 גָאט רענליוו ןיא רעדיל ןוא ןעלקיטרױַא
 "טייצ רעיינש רעניוו רעד ןיא ,1
 =בֹוּב ןיא ."לזניא; רעקרָאי:וװינ ןוא 5
 ןצרַאװש ןיאח ט"א רעדיל גנולמַאז ַא--םרָאפ
 ז"ז ,1924 ,ןיוו ,"ןעניגַאּב+ ג"פ) ייתוכלמ
 ?ונעגפיוא םערַאװ ץנַאג זיא סָאװו ,1
 טָאד) קיטירק רעד ןופ ןרָאװעג ןעמ
 ?ךיוועג ןיא "יירשעגפיוא? דיל עטשרע

 סָאװ ,ןיוו ןיא ףעּביירש עשידיי יד, טעמ
 ןרָאי עלופייוו הרוש ַא ךןרוד ךיז ןּבָאה
 םוצ טקוקעגוצ טייקיור רעשינַילּת ַא טימ
 .("ןיוו ןיא ץוּביק ןשידיי ם'נופ םוקמוא
 :ַארגָאילּביּב חעשידיי טימ ךיז טמענרַאפ
 טעּברַא רעד ןיא ךיז טקילײטַאּב ןוא עיפ
 =גסיוו ןשידיי ןופ עיצקעס רעניוו רעד ןופ
 ,טוטיטסניא ןכעלטפַאש

 23/א11 -- 1890 6|א) ּבײל םודיינ
 ענייז ואו ,ענדָארג ןיא .ּבעג (8
 ,קילײװטײצ טניואוועג ןּבָאה ןרעטלע
 פד גנודליּב עקירעהעג ַא ןּבעג וצ ידּכ
 ךָאנרעד .רעדניק
 =יױֲא ייז ןענייז

 ןיא ןרָאפעגרעּב
 ,ןיטסוק טוג םעד
 ןופ טײװ טינ
 זיא סָאװ ,ענדָארג
 טרָאנױאװ  סָאד
 ?ימַאפ רעד ןופ
 ,1870 טניז .נ עיל
 +קעװַא טרָאד טָאה ,קחצי ,רעטָאפ ןייז
 ןעמונרַאפ ךיז ןוא ןקירּבַאפ טלעטשעג
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 טנגי רעד ןיא) טפַאשטריװדנַאל טימ
 ?עטניא ןסיורג ַא ןזיװעגסױרַא רע טָאה
 רוטַארעטיל רעשיערּבעה רעד וצ סער
 :בעה ןיא םיריש ןּבירשעג ןיײילַא ןוא

 .(1921 10/ֲטו ןּברָאטשעג זיא רע ;שִיער
 םעד ןיא טכַארּברַאפ .נ טָאה רָאי 10 זיִּב
 רענייש ַא רעיײז ןיא טגיל סָאװ ,טוג
 רעד רעטנוא ןרָאװעג ןגיוצרעד ,טנגעג
 ?גייפ רעד ,רעטַאפ ןְשיליִּכׁשַמ ןופ החשה
 ;לַא רעטוג חעד ןוא רעטומ רעקידנליפ
 ןופ ּפיט ןקידרעויקרעמ ַא ,ישעּבָאּב רעט
 ?יארַאפ טָאה עכלעו ,יורפ רעשידיי א
 א ןופ ןטפַאשנגײא עלַא ךיז ןיא טקינ
 ?יל רעפיט ַא טימ ענעדיי=הניארו?הניאצ
 ןוא רעמײּב וצ ,רוטָאנ רעד וצ עּב
 ?בעה ןוא ענײמעגלַא עטשרע יד .ןעמולּב
 רערעלזיוה ייּב ןעמוקַאּב גנודליּב עשִיער
 ,ענדָארג ןיא לושרַאטנעמעלע ַא ןיא ןוא
 :ָאק רעד ןיא ןעמוקעגנָא רָאי 11 וצ
 ןיא ןענַאװ ןופ ,מעדָאר ןיא לוש=ץרעמ
 :ָאק רעד ןיא רעּבירַא םורַא רָאי ייווצ
 ןייז רַאפ ,קָאטסילַאיּב ןיא לוש:ץרעמ
 ?סילַאיצַאס:שיטסינויצ רעד ןיא לײטנָא
 ןסָאלשעגסױא 1905 גנוגעװַאּב רעשיט
 1908 םורַא ןוא לוש רעד ןופ ןרָאװעג
 ;לַאער סיקסווָאלװַאּפ ןיא ןעמוקעגנָא
 :עּביא ןייק רעּבָא ,ענליוו ןיא עיזַאנמיג
 ?עגסױרַא טינ םידומיל יד וצ קשח ןקיר
 לוש יד ןקידנע םייּב 1911 ןוא ןזיוו

 :ץגּפָא ןצנַאגניא ךיז ןוא ןטערטעגסױרַא
 ןעצ ןופ לגנַיי סלַא ןיוש .עיזעָאּפ רעד ןּבעג
 שידיי ןיא ךעלדיל ןּבירשעג .נ טָאה רָאי
 רע טָאה רעליש סלַא ,שיערּבעה ןוא
 :געגנילק ענייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז

 טָאה רע עכלעו ,ןזרעפ עשיסור עקיד
 עקינײא ןיא טכעלטנפערַאפ זיײװלײט
 דָאירעּפ םענעי ןופ) ןּבַאגסױא עשיסור
 עצנַאג ַא דבתּכ ןיא ןּבילּברַאפ זיא
 תםסגסמשת ט"א רעדיל ענײז גנולמַאז

 ןופ .נ טגעלפ רעטעּפש ךיוא ,(028װ0
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 ?ןר ןיא דיל ַא ןּבײרשנָא טייצ וצ טייצ }
 רעד ןיא טויּבעד ןייז טניז רעּבָא ,שיס
 ןיא) 1907 "גנוטײצ:נַאמָארװ רעװעשרַאװ
 ,"עפרַאה עגנוי ידע ט"א 32 'מונ םעד
 נָא ןופ עזומ רעד טעמדיוועג לעיצעּפס
 =צגּפָא רעמ ץלַא ךיז רע טָאה (רעגנאפ
 ןופ ,רוטַארעטיל רעשידי רעד ןּבעג
 עלעניגירָא טכעלטנפערַאפ טייצ וצ טייצ
 ?רַאפ ןיא ןעגנוצעזרעּביא רעדָא רעדיל
 ײצ:נַאמָארח יו ,ןטפירשטייצ ענעדייש
 סעצרּפ ,"טּפַאשנעסיװ ןוא ןעּבעלא ,"גנוט
 "דנַאל עיײג סָאד/ סנעזייר .א ,"שידויז
 סרעגינ .ׂש ,ילַאנרושז רעזירַאּפײ ןוא
 טָאה רע .ַא'א "טלעוו רעשידוי רעדח
 עשיטסירָאמוה עטכײל ןּבירשעג ךיוא
 עקבייל ּפ"א עוָארּפ ןוא ןזרעפ ןיא ןכַאז
 ןיא .ַא'א ָאלָאל ,ָאדרַאנָאעל ,סלכײיר
 רעטעּפש ןוא) ."טַאלּבנעכָאװ רענליווח
 רָאי ןיא .("סיינ עטצעלל יד ןיא ך'וא
 ןייז ןופ ףליה רעד טימ .נ טָאה 5
 ,ווַאלסָאנירעטַאק ןיא ,ןישטװַא .י ,דניירפ
 םעד תעשּב טכַארּברַאפ טָאה רע ואוו
 ןיז ןנעגעגסױרַא ,רָאײהמחלמ ןטשרע
 "קירילװ ט"א רעדיל עטלמַאזעג ךוּב טשרע
 ּבילוצ רעּבָא ,(160 ז"ז ,1915 ,ענליוװ
 ןעגנוגנידַאּב יד ןוא עיטַאוטיסהמחלמ רעד
 רע טָאה עיצַאּפקַא רעשטייד רעד ןופ
 ןוא ןטײרּפשרַאפ טנעקעג טינ ךוּב סָאד
 רעטסנרע רעטשרע ןייז זיא םורַא:ױזַא
 ?רַאפ רוטַארעטיל רעד ןיא טירטפיוא

 ןּבעל םייּב ןוא גנַאלקּפָא םוש ןָא ןּבילּב -
 ןרעה וצ ןעוועג טרעשַאּב טינ םיא זיא

 ,קיטירק רעקידנרעטנומפיוא ןופ טרָאװ ַא
 עשירַארעטיל יד דצמ גנונעקרענָא ןופ
 ןופ עיזנעצער עצרוק יד) ןטעטירָאטוװַא
 ?סקלָאפװ רעודָאל ןיא ןַאהַאק רַאזַאל
 רעד ןעװעג רשפא זיא 1917 'טַאלּב
 רעדיל ס--נ ףױא ףויּפָא רעקיצנייא
 :סקע רעגנוי רעד ,(ןּבעל סרעטכיד םייּב
 טוומעג ךיז טָאה רעטכיד רעוויסנַאּפ
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 ןופ גנורעטסיײגַאּב רעד טימ ןענעגונַאּב
 רעד טפיהרעד ,טנגי רעשידיי רעד
 ךיוא םיא טָאה עכלעוו ,רעקידנרידוטש
 סלַא ןטירטפױא ענייז ןופ טנעקעג
 ?ײא ענייז ןופ רָאטַאטיצער רעדנצנעלג

 ןיא ןעגנוגנידַאּב ערעווש יד .קרעוו ענעג
 עיצַאּפקַא רעשטייד רעד תעשּב ענליוו

 יד ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווצעג םיא ןּבָאה
 פאפ ךיג רעיײז זיא רע ואװ ,טָאטש
 עשיטעטסעז ענייז טימ ןרָאװעג רעל
 רע זיא 1916 גנילירפ ןוא ,"ןטנװָא
 ?דָארג ןיא טּבעלעג ,םייד ַא ןוָאפעגקעװַא
 עג ליפ רעייז ןוא ןיטסוק ןיא ןוא ענ
 :טנפערַאפ טײצ וצ טייצ ןופ ,ןּבירש
 ?יטסירָאמוה רעדָא עשיריל ענייז טכעל
 ,"סיינ עטצעלח רענליוו יד ןיא רעדיל עש
 רעד רַאפ ןצעזרעּביא וצ ןּבױהעגנָא
 ,ךעלהשעמ סניקשוּפ לוש רעשידיי רעיינ
 טימ השעמ ַאק סױרַא זיא סע עכלעוו ןוּכ
 "םירוּבג ןּביז ןוא הּכלמ:תּב רעטיוט ַא
 =ָאנ ןפיוא עיסימַאק-רערעלח רעד ךרוד)
 ר"א ,1917 ענליװ ,"ץרּפ ,ל .י ןופ ןעמ
 ?עגסיֹורַא רע טָאה 1917 .(ןעזייר .ז ןופ
 ה"מז שירַארעטיל ַא ענדָארג ןיא ןּבעג
 גנולמַאז עניילק ַא---1918 ,"ןַאמעינא ט"א
 ?דָארג) "ןַאּפ ןופ טיילפ ידי רעדילרוטַאנ
 יִד ןיא רע זיא ללכּכ .(46 ו"ז ,ענ
 ןעװעג ןּבעל ןייז ןופ רָאי ייווצ עטצעל
 :גַאג ץוחַא טָאה ןוא וויטקודָארּפ רעייז
 גַארַא עשיווטילע יװ ,רעדיל ןעלקיצ עצ
 "קלָאפ ןיימז ,"םינוגינ עמיטניא? ,"ןקסעּב
 ףױא טעּבראעג ליפ רעײז ךיוא ַאיא
 ?גַארפ ןוא עשיסור ןופ ןעגנוצעזרעּביא
 ןגעלפ לָאמטפָא רעּבָא .רעטכיד עשיזיוצ

 עיטַאּפַא ןופ ןעגנומיטש ןלַאפַאב םיא

 יד ,טײקמַאזנײא יד .עילָאכנַאלעמ ןוא
 רעשירַארעטיל ַא ןופ טײקנסירעגּפָא
 :ּבילעג ןייז ןופ גנודיישעצ יד ,הביבס
 עכלעוו ,ןיטסיטרוק ַא ,,ג .ח ,לױפ) רעט

 עסױרגַא םיא ףױא טַאהעג בגא טָאה

 סודיינ

 ,טױט ןכָאנ טצַאשעג
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 =ריוו רעקיזָאד רעד קנַאדַא ןוא גנוקריוו
 םוצ רעּבירַא ןצנַאגניא רע זיא גנוק
 ּבילוצ זיא עכלעװ ,(שידיי ןיא ןפַאש
 ץייװש ןייק ןרָאפעגקעװַא טײהקנַארק
 םישדח רָאּפ ַא ןיא ןּברָאטשעג זיא יז)
 =עג רעווש ןּבָאה (.נ ןופ טוט םגד ךָאנ
 ןקיטסולסנּבעל ןטרַאצ םעד ףיוא טקריו
 =ַאנ ןופ ליפעגרָאפ סָאד ןוא ,רעטכיד
 :רעווקרעמ ַא טימ ןַאד ויא טוט ןטנע
 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןעז:לעה ןקיד
 עטצעל יד .,רעדיל ענייז ןופ ייר ַא ןיא
 =יא ענרוט ַא טכַאמעג רע טָאה םישדח
 =נטערטפיוא ,ץניװָארּפ רענדָארג רעד רעּב
 +עפער טימ ןוא סעיצַאטיצער טימ קיד
 ?עיזעַאּפ רעשידי רעד ןגעוװק ןטַאר
 תעשּב .,"םכילע?םולש ןוא ץרּפז ןוא
 =רַאפ ךיז רע טָאה העיסנ רעקיזָאד רעד
 ַא ףױא טגײלעגקעװַא ךיז ןוא טליק
 טקיסעלכַאנרַאפ רעּבָא יז ,טײהקנַארקציה
 ְןַא ןיא ענדָארג ןיא קידנעניואוו ,ןוא
 רעליטש ַא ףיױא רעמיצ טרעדנוזעגּפָא
 רעד ןיא טגָאזעגנָא טינ וליפַא ,סַאג
 עניז טינ ךיוא ןוא ןיטסוק ןיא םייה
 געט 3 רע ןיא ױזַא .דניירפ רענדָארג
 ןָא ,רעמיצ ןטצייהעג טינ ַא ןיא ןגעלעג
 ןפיוא ךיז טָאה'מ זַא ןוא ,עגעלפ םוש
 *עטפיד זיא'ס זַא ,טּפַאכעג גָאט ןטירד
 סָאד .טעּפש וצ ןעװעג ןיוש זיא ,טיר
 =עגסיוא רעד ןוא ץרַאה עטכַאװשעגּפָא
 =עגסיוא טינ ןּבָאה םזינַאגרָא רעטּפעש

 ירַצ ןכַאנ םורַא העש ַא ןיא ןוא ןטלַאה
 זיא קינילקילָאּפ רעד ןיא םיא ןריפרעּב
 ןלופ םייּב רעטכיד רעקירעי28 רעד
 =ּפָא טשרע --!עגנַאגעגסיוא ןיײזטסואווַאּב

 רַאפ ןזיװַאּב טינ
 ןפַאש ןשירַארעטיל ןייז ןופ רָאי ןעצ יד

 ,טנעלַאט ןשיריל ןייז ןעלקיװטנַא וצ לופ

 =ייא ןַא ןופ טײקצנַאג יז ןקעלּפטנַא ןצ

 ַאַּב וצ ,טלעוו רעטסקינייװעניא רענעג

 ןּבָאה סָאװ ,ןסולפנייא יד ןופ ךיז ןעיירפ



597 

 ןייז טכַאמעגכרוד ,טקיטלעװעגרעּביא םיא
 ,ןרָא עטצעל יד טרפּב ,געוו:רעטכיד
 רעד ןופ ילבפיוא םעד ןופ קיגנעהּפָאמוא

 ,עקיוהעמַא ןיא עיזעָאּפ רעשידיי רעיינ

 ַּכָא םיא טָאה המחלמ יד רעכלעוו ןופ
 טרָא םענעעזעגנָא ןַא ,נ טמענרַאפ ,ןסירעג
 טּפיױהרעד ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 םרָאפ ןופ טלוק רעד ןופ רעגָאזנָא סלַא
 ןופ טסנידרַאפ רעד ,גנוטכיד רעזנוא ןיא
 רע סָאװ ,םעד ןיא לּכיםדוק טײטשַאּב .נ
 קיטעָאּפ עשירי יד טרעכײרַאּב טָאה
 2רָאפ עטױיצילּפמָאק עקיטרַאליפ יד טימ
 טָאה רע .עיצַאקיפיזרעפ רעד ןופ ןעמ
 ןיא טריפעגנײרַא רעטשרע רעד טעמּכ
 עטעּברַאַאּב סוג עיזעָאּפ רעשידיי רעד
 : ןפָארטס עקיטרַאנדײשרַאפ ןופ ןרעטסומ
 ,ןטעלַאירט ,ןעניצרעט ,ןװַאטקָא ,ןטעגָאס

 .ו"זַאא סעלעזַאג ,ןלַאגירדַאמ ,סענַאיליציס
 :יִגירֲא ,ךייר ןענייז ןעמַארג ענייז ךיוא
 זיא רע ;שילרעטסױא טּפָא ןוא לענ
 רעד ןופ זָאוטריװ רעטסערג רעד רשפא
 .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא טסנוקנעמַארג
 רעד ןופ ןטקעפע ךָאנ ךיז ןגָאי ןייז ןיא
 ,ב טָאה ,םרָאפ רעכעלרעסיוא רענייר

 וצ ןרעפ ןייז ןופ קינכעט יד טכַארּבעג
 ןָא טעמּכ ןיא סָאװ ,הגרדמ רעכיוה ַא
 :רעטסיימ רעקיזָאד רעד ןיא ,תומיגּכ
 ןירעד ,חֹוּכ ס--ג ןיא ליטס ןופ טפַאש
 ס--ג ,טײקכַאװש ןייז ךיוא רעּבָא זיא
 טימ ןדָאלעגרעּביא וצ טפָא ןענייז םיריש
 :רעטסױא טימ ,ןעמרָאפ עטכוזעגסיוא
 ײּב טױפּב ,לָאמליײט ןוא ןעמַארג עשיל
 ;ּפָא סע טקריװ ,גנורזחרעּביא ױעקידרדסּכ
 ןעלדגַאװרַאפ ,קורדנייא םעד ןכַאוװשוצ
 :רעסיוא ןופ רעמ קורדנייא ןַא ןיא םיא
 יָא יװ ,טייקנייש רעוויטַארָאקעד רעכעל

 :עלרעּביא רעטרעטיײלעג רעטסקינײװענ
 ןוא ןעמטיר עשילַאקיזומ ןופ רעמ ,גנוּב
 ןופ יװ ,ןטקעפע עלעוזיוו עקידנדנעלּב

 ַא טימ ,קורדסיוא:ליפעג ןכ ;לטייהנייא
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 ?רַאפ רעכעלטנגוי ַא טימ ,האנה רעננדָאמ
 ןײז ןופ סעצָארּפ םעד ןיא טייקטּביל

 ןייזטסואווַאּב םעד טימ ,ןפַאש םענעגייא
 םעד ףיוא רעינָאיּפַא רעוטפיוא ןַא ןופ
 .ײז ןָא רע טליפ דיל ןשידיי ןופ טיּבעג
 טרָאװ ןופ ליּפש םעד טימ םיריש ענ

 ןופ ,ּברַאפ ןוא םרָאפ ןופ ,גנַאלק ןוא
 םעד רע טרעכײרַאּב ,טקעפע ןוא ץנַאלג
 טימ קיריל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל
 עדמערפ ןוא רעטרעווומערפ רועיש ַא ןָא
 ןוא ןעמזיגָאלָאענ ענעגיא ןוא ןעמענ

 נָא ,ןעמזִיערּבעה עטדנעװעגנָא ךעלקילג
 ליטס ןוא םרָאּפ רעד טימ ךיז קידנסילש
 םעד ןופ לוש רעד וצ גנוטכיד ןייז ןופ
 =ןײרַא .נ טָאה ,סנַאדַאקעד ןשיעּפָאריײא
 ךיוא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא טריפעג
 טימ לוש רעקיזָאד רעד ןופ ןוויטָאמ יד
 גָאוקע םוצ ןוא קיטָארע וצ גנוגיינ יא
 רענעט עשיטָארע יד ,םויטנַאמָאר ןשיט
 :ידרעטיצ רעד טימ ָאד ןעגנילק .נ יב
 טימ ָאד ,טנגוי רעד ןופ טּפַאשקנעּב רעק
 =ךייֵל רעקיטייצ ןופ טייקטסיירד רעד

 ףיז ייז ןּבעװרַאפ ָאד ,טײקכעלטּפַאש
 =ולֹּב עטרַאצ יד ןופ עױעָאּפ רעד טימ
 תובוט:םינבא עלופשינמייהעג ןֹוא ןעמ
 יד ןיא קורדסיוא םוצ יז ןעמוק ָאד ןוא
 ?ןַאפ סרעטכיד םעד ואוו ,רעדיל?חרזמ
 רעד ןיא ןדָאּב ןכייר ַא טגיפעג עיזַאט
 ןקיּברַאפ םעד ןופ טכַארּפ רעקידנדנעלּב
 וצ גנוגיינ ןייז ןיא ,טנעירָא ןקינוז ןוא
 =ודָארּפער ךיוא רע טָאה טײקשיטָאזקע
 טלעוו יד עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא טריצ
 ןיא ןוא ,טיגָאלָאטימ רעשיכירג רעד ןופ
 ןופ ךיז ןרעטייוורעד וצ גנוּבערטש ןייז
 וליפַא רע טָאה הביבס רעקימורַא רעד
 ָארַא ןּבעגעגוצ ןויטָאמ עשיסַאלק ןייר
 רעצנַאג ןייז ןיא .רעטקַארַאכ ןשיטנַאמ
 =רַאצ רעד טימ ךיילגוצ ךיז טליפ קיריל

 ַא ןופ טפַאשקנעּב רעטמולחרַאּפ רעט
 =ץטַאּפ ַא ןופ עיצַאטלַאזקע יד ךיוא לגנִיי
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 רעזָאידנַארג רעד ,טייקכעלעזרעּפ רעשיט
 ,גנוטכיד רעשיסַאלק רעד ןופ טסעשז
 רענייק יװ ךָאנ רשפא טָאה רע עכלעוו

 טָאה רע ןוא ,שידיי ןיא ןפַאשעגכָאנ טינ
 רעייז טיול שיסַאלק ןענייז סָאװ ,רעדיל
 =וש ,יזיוה ןטלַא ןיא;) טײקטקידנערַאפ
 2עג ןיא .נ .(ַא"א "םייה רעד ןיא רעד
 שוח ןקידעּבעל ַא טימ ןעקנָאשַאּב ןעוו
 טילפ יד/ לקיצ ןייז ןוא ,רוטַאנ רַאפ
 =רע ךרע ידע עמעָאּפ יד ןוא "ןַאּפ ןופ

 רעדא ןיא טכעלטנפעראפ טשרעוצ)} ײטכַאװ

 :ַאַּבַא ןיא ;1ו--| ,1919 ,"טלעוו רעיינ

 :ַארטנעצ רעד ןופ ג"פ--עּבַאגסױא רערעד
 (עגליוו ,עיצַאזינַאגרָא;לוש רעשידיי רעל
 ןופ ןרעטסומ עטסנעש יד ֹוצ ןרעהעג
 רעשידי רעד ןיא גנורעדליש:רוטַאנ
 ,ריירפ רעטרעטסײגַאּב רעייז טימ ,עיזעָאּפ
 רעייז טימ ,טייקלעה רעקינוז רעייז טימ
 ןּברַאפ ןוא ןעגנַאלק עלַא רַאפ טייקנּפָא
 ךַאװש  .גנילירפ ןטכַאװעגפיוא םעד ןופ

 :ייװ ,ןעגנַאזעג עלַאנָאיצַאנ ענייז ןענייז
 :יואגּביוא ןוא םרָאפ ןיא לעניגירַא קינ
 רע ואװ ,טרָאד רעּבָא .ליפעג ןיא קיפ
 רעד ןופ ןעגנוּבעלרעּביא יד טרעדליש
 טנעמגַארפ םעד ןיא יו ,טנגוי רעשידיי
 טכע רע זיא ,ןזרעפ ןיא ןַאמָאר ןייז ןופ
 יו ,ענייז רעדיל עקינייא .קידווענח ןוא
 ךעלעקזָאירעּבװ ,"גער ַא ןוא ןוזז ַא;ץ
 ןענייז ,ַא"א "ןעייר עקיטכיל ןיא ןעייטש

 עג ןױעװ ןוא קיזומ ףיוא טגיילעגרעּביא

 2יצֹפ ס.-ג .ןלוש עשידיי יד ןיא ןעגנוז
 ךיוא ןּבָאה םרָאפ ןוא ךַארּפש רַאפ ןטייק
 2רעּביא ענייז ןיא קורדסיוא ןַא ןענופעג

 .נַארפ ןוא רעשיסור רעד ןופ ןעגנוצעז

 :יל עליפ ענייז ןופ -- .עיזעָאּפ רעשיזיוצ
 ס--ג ךָאנ ךיילג זיא ןעמעָאּפ ןוא רעד
 עקיטכערּפ עלעכיּב ןײז סֹױרַא טוט
 לקיצ ַא--(1919 ,ענדָארג)"םינוגינ עמיטניא;
 םרָאפ ןיא קיטרַאנגיא ,רעדיל 33 ןופ
 ןרעטױל ןפיט ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןוא
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 :ייצירפ ןופ קרעװ עטצעל סָאד ,ליפעג
 1923 -- .רעטכיד םענעּברַאטשרַאפ ןקיט
 ,ןײטשּפע-ןיװעל רעדירּב ג"פ רעד זיא
 -ימָאק-.נװ רעד ןופ גָארטּפױא םעד ןיא
 =יֵל עשידיי יד ןופ ןייארַאפ םייּב "עיס

 ,עשרַאװ ןיא ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעט

 עטלמַאזעגע יד ןּבעגוצסױרַא ןטערטעגוצ
 ןּבעגעגסױרַא ןוא .נ ּבײל ןופ "קרעוו
 "ןעמעָאּפ ןופ ךוּב סָאדא -- .ּב 1 ויולּב
 עלַאװ ןופ .ּב רעטייװצ רעד ;(216 ז"ז)
 ןיוש זיא--"ןקסעּבַארַא עשיווטילק---"קרעוו
 ?ױַאװ) יקסװָאקשטַאי .ש ג"פ ןיא סױרַא
 ?טנַא ןוא (3657814 ז"ז ,1924 ,צש
 םהרבא ןופ ןציטָאנ עשיפַארגָאיּב :טלַאה

 לקיצ ןופ ,ןקסעּבַארַא עשיווטילק ;קַאז
 ,"ןַאּפ ןופ טיילפ ידח ,?ןשזַאזייּפ:עטילז

 ?חרזמח ,"קלָאפ ןיימא ,"םיגוגינ עמיטניא;
 ןופ גנַאגרעּביא ןטימ ,יווירּב ןופ? ,"סקיד
 טָאה ַאוָאשזּב .ח וצ יקסװָאקשטַאי ג"פ
 וצ ךיא ןעמונעגרעּביא רעטצעל רעד
 עלַאװ ס--נ ןופ עּבַאגסױא יד ןקידנערַאפ
 ,ּב 6 ןיא טנַאלּפעג טרעוו עכלעוו ,"קרעוו
 ,ּב רעד סױרַא זיא סע פעכלעוו ןופ ןוא'

 ,עשרַאװ) "גנוטכיד עשיסוראפ ט"א ש
 .יל 41 טלַאהטנַא סָאװ ,(375 ז"ז ,6
 םיקרּפ 4 ,ןיקשוּפ רעדנַאסקעלַא ןופ רעד
 ינעגועיז ןזרעפ ןיא ןַאמַאר ןייז ןופ
 :כיד ןופ זיא גנוצעזרעּביא יד) "ןיגענָא
 ?השעמ ַאק ,(ןרָאװעג טקידנערַאפ טינ רעט

 ןּביז ןוא הּכלמ:תּב רעטױט ַא ןגעװ על
 :רעל לִיַאכימ ןופ רעדיל 43 ןוא "םירוּבג
 | .ּב יד סױרַא ךָאנ ןפרַאד סע .וָאטנַאמ
 "לרעּפ ךעלרינשק !צ .ּב ,"קירילק | ןוא
 -- עזָארּפ ןוא רעדיל -- ןכַאז עטשימעג)
 ןענַאטעילעפ ,ןעלקיטרַא ,ןרוטַאינימ
 "סַאנרַאּפ-טלעװ ןופ, ׁש1 .ּב ןוא (וו"זַאא
 לרַאש ןופ גנוצעזרעּביא יד טלַאהטנַא סָאװ)
 "סטכעלש ןופ ןעמולּב/ ךוּב סרעלדָאּב
 =יזיױצנַארפ רעד ןופ עיגָאלָאטנַא ַא ןוא
 .(ַא"א עיטָאג ,ןעלרעװ ןופ ,קיריל רעש
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 ײזלָאג .א 11 "אטיל, ב"מז ןיא ,ןעזייר .ז

 ,רעגינ .ש 111 ,1919 ,"ךָאװ רעד; ןיא ,טדימש

 ;*ןעלמיה עיינ , ה"מז ןיא טקורדעגרעּביא ,111 ,וט

 ןיא ,ק-ז ,א ; 4 10/ִש ןופ "גָאט, ןיא 6

 ;1919 יִאֹמ ,ענדָארג ,"לעקניװ רעזנוא; ה"מז

 יּבָאד = ;1 ,1919 ,"טלעװירעכיּב , ןיא ,ק ,ע

 ,(? ןישורּבָאד) ןד .י ;18--14 זיז 1 ,1ס ,ןישור

 ,"גנודליּב ןוא רוטלוק, ;51--50 זיז ,ץ--וש ,וס

 ןיא ,"רעטייוו ,א ןוא ,נ, ,יקסנאנזָאּפ .מ ,א ;19---9

 זדָאל ,"טסנוק ןוא רוטַארעטיל רַאפ ןעטפעה , ענייז

 ,1924 ,"רעדעפ רעד, ןיא ,דרַאבָארג ,ב ;9

 ,יקצינטישז .ל .ה ; 11 ,וס ,ץנַארעמָאּפ ,א 1

 .א ,ןירעּפלא .א ,יקסװָאלרַאט יבצ ,קַאז םהרבא

 1923 "טנעמָאמ רענדָארגע ןיא ,יקסנילעצריוו

 ףיױא הבצמ רעד ןופ גנוליהטנַא רעד וצ) 5

 ןופ קרעװ סָאד--ענדָארג ןיא רבק סרעטכיד םעֶד

 ןיא ,ואמײנ .מ .י ;(ַאנעשטסָא םהרבא רָאטּפלוקכ

 ,12 ,"רעטעלב עשירַארעט ל,

 -- 1893) השיכ-לאקוחי ןַאמיײנ
 ?עשרַאװ ,ןילֿכישז ןיא .ּבעג (

 רעטושּפ ַא -- רעטָאפ ןייז ,טנגעג רעװ

 ?רוד ןוּכ --רעטומ יד ,דיי רענשַאּפערָאה

 : :ירק-הבצמ תורוד

 ,טרעצינש ,סרעצ

 טיול) סרעיוּב:לוש

 ריא ןיא הלּבק ַא

 ןעניז החּפשמ

 ילערוצרוא שריא

 ןעמוקעג ןרעט

 ןץייק עינַאּפש ןופ
 ַאד ןוא ןלױּפ
 סערעטניא ס -- ג ןופרעד ,ןלוש טיוּבעג

 עשידי ןופ גנומַאטשּפָא יד ןשרָאפ וצ
 ןיא ,(ללכּב טסנוק עשידי ןוא ןלוש

 ןרָאפעגרעּבירַא רָאי ןײא ןופ רעטלע
 *עג ןּבָאה ןרעטלע יד ואװ ,זדָאל ןייק

 םיא ןקיטײזַאּב וצ ידּכ .קנעש ַא ןטלַאה
 ןֹוא דרַאיליּב ,קנעש ןופ הביבס רעד ןופ
 :עגקעװַא םיא ןעמ טָאה ,םייוג ערוכיש
 =עפ ַא וצ װָאקרָאזָא ןייק ןענרעל טקיש
 רעװַאקרָאא רעד ןיא ,ןיּבר ַא רעט

 רעודָאל סָאדװ גשיא טמשעג  הבישי

 ,(לגיופ .ַא ס"ּפ ןייז ןענַאד ןופ) יעלעגייפ

 ,הבישי רעד ןופ ןפָאלטנַא רָאי 10 וצ
 טלדנַאהעג םיצקש עשטייד רַאּפַא טימ
 טלעג ןטנידרַאפ םעד חַאפ ,סַאװק טימ
 קחצי ןופ עיזַאנמיגָארּפ ןיא ןעמוקעגנָא
 רעּבירַא 1909 .זדָאל ןיא ןָאסלענעצַאק
 :רַאעג רָאי יירד ,לוש רעשינכעט ַא ןיא
 :סעּב רעד ןעוועג ,קינַאכעמ רעּביא טעּב
 ןעמַאזוצ ,לוש רעד ןיא רענעכייצ רעט
 (עז) ץרַאװש קרַאמ רבה:לוש ןייז טימ
 רעיוט םענרעזײא םעד טעּברַאעגסױא
 רַאפ ,זדָאל ןיא זיולק רעקליוו רעד רַאפ

 ןטעלּפוק ןוא ןרוטַאקירַאק עזייּב רָאּפַא

 לַאנרושז:רעליש ַא ןיא רערעל ַא ףיוא
 ,ןעמַאזקע ןפיוא ןרָאװעג ןפרָאװעגכרוד
 :סעּב יד ןופ טייצ עצנַאג יד ןעוועג םגח
 ןּבױהעגנָא רעליש סלַא ךָאנ .םידימלּת עט
 :רַאפ ,ןעגנוטייצ יד ןיא ךיוא ןּביירש וצ
 סָאװ ,סרעטקַאנײא עשיטילַאּפ טסַאפ
 םעד ךרוד ןרָאװעג טריטעגפיוא ןעניז
 ודָאל ןיא "טסנוק עשיטַאמַאוד/ ןייארַאפ
 המחלמ רעד תעשּב ,ןטערַאּבַאק ןיא ןוא
 רוטַארעטיל רַאפ ןעטפעה? ןּבעגעגסיֹורַא
 ןּבָאהיס ואוו ,(ימונ 4 סױרַא) "טסנוק ןוא
 קרַאמ ,יקצינטישז ,.ל טריטויּבעד בגא

 ןופ רעלטסניק עשידיי עגנוי ַא"א ץרַאװש
 טסילַאנרושז סלַא ןײרַא רעטעּפש ,זדָאל
 :עג ,עסערּפ רעשידיי רעזדָאל רעד ןיא

 ?רַאפ ,וו"זַאא ןציוו ,ךעלדליבנסַאג ןּבירש |

 =ןרוט עשידוי יד, רושָארּבַא טכעלטנפע
 רעּבירַא 1919 ,(1918 ,זדָאל) "גנוגעוועּב

 ןופ רעטעּברַאטימ סלַא עשרַאװ ןייק
 עשידוי סָאדק טַאלּבגָאט ןשיטסינויצ םעד
 ןאו ,"טנייה; ןופ ךָאנרעד ןוא ?קלָאּפ
 :עּברַאטימ רעטנעָאנ ַא םויח?דע זיא רע
 :םייס ,רָאטקַאדער-טכַאנ ןעוועג ,רעט
 ?גנעצער:ַאניק ןוא :דעטַאעט ,טסילַאנרושז
 סלַא טנכײצעגסױא טּפױהרעד ,טנעז
 םענעגייא ןַא טימ ,טסיעסע-טסינָאטעילעפ

 =עגסרַא סערעטניא ןרעדנוזַאּב ַא ,ליטס |
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 טלמַאזעגפיונוצ ,טסנוק רעשידיי ֹוצ ןזיוו

 ענעטלעז ןופ עיצקעלָאק ענעגייא ןַא
 :טנַא ,ליטסַאלּפ חעשידיי רעּביא קרעוו

 ןשידיי ןטנַאקַאּבמוא ןצנַאגניא ַא טקעד
 ףוס ןופ ןליוּפ ןופ רעלָאמ ןוא רעצינש
 טריפעגניא רעטשרע רעד ,ה"רי ןט8
 .עקידנעטש א עסערּפ רעשידיי רעד ןיא

 "טכיזרעּביא:טסנוקח
 ךיוא ןּבירשעג
 רעביבא:לּת ןיא

 ןא (?טנייהח ןיא)

 טסנוק רעשידי ןגעוו
 רע:י'נ ןיא ,,"רבד;

 ןלַאירעטַאמ טלמַאזעג ,186 21600120
 עניז תעשּב טסנוק רעשידיי רעּביא
 ,עילַאטיא ,דנַאלשטײד רעּביא סעוײו
 ,י"א ןוא םירצמ ,יקרעט ,דנַאלנכיױג
 :רעלטסניק רעד ןופ רעדנירגטימ ןעוועג

 םעד ןופ ,ודָאל ןיא "שידיי:גנויא עּפורג
 "אידג:ךחװ רעטַאעטנטענָאירַאמ ןשידיי
 םעד  ,ןָאזרעדָארּב השמ טימ ןעמַאזוצ)
 ךענעה רעקיזומ םעד ,רעניורּב רָאטּפלוקס
 ;טסנוקניילק רעשידיי רעד ןּבעגעג ,(ןָאק
 :רעה דוד ןופ ישזער רעד רעטנוא עניּב
 ןּבירשעגנָא ,ילעזַאזַאק ןעמָאנ םעד ןַאמ
 עטריזיליטס ךעלמיטסקלָאפ ןיא גָאלָארּפ ַא
 רעד ֹוצ ןעמַארג
 ?רַאפ ,"וויזירּפ רעדע עמַארד סעלעדנעמ

 ןּבעל ןשיליוּפ:שידי ןופ םליפ ַא טסַאפ
 ןופ דנורג ןפיוא ׁשַא םולש טימ ןעמַאזוצ

 ןעייסע ענייז ןופ יײרַא ,קרעװ סשַא
 .טנפערַאפ טסנוק ןוא רוטַארעטיל רעּביא

 :עטילא ,"טלעוו-רעכיּב, ןיא ךיוא טכעל
 ,עליפ ענייז ןופ .ַא"א "רעטעלּב עשירַאר
 :ַאמַארד עטקידנערַאפ טינ ךָאנ בור סָאד
 :בֹוּב ןיא ןּבעגעגסױרַא ,קרעוװ עשיט
 ןיא קיטשסקלָאפ | סּביוא:תּבשק :םרָאפ
 ,166 ז"ז ,1923 ,עשרַאװ) "ןטקַא יירד
 וצ ףעילערַאּב ַא ןופ עיצקודָארּפער ַא טימ
 ַא -- (ץרַאװש קרַאמ ןופ ?סּביוא:תּבש ,
 רעכלעוו ןיא ,עירעטסימ עכעלמיטסקלָאפ
 :המחלמ יד ןופ ןָאפ ןפיוא טרעװ סע
 דליּב לופסגנומיטש ַא ןּבעגעג ןשינעעשעג

 .ןאמיינ

 ןופ גנוריפפיוא:יינ

 ךורב ןופ דניירפ רעמיטניא/
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 ןַא ןוא רעגײטשסנּבעל ןשידיי ןטלַא ןופ
 ןיא קרעװ סָאד ;תּבש ןופ זָאעטַאּפַא
 :ָאלקלָאפ ןוא רעדליּב ענייש ןיא ךייר
 רעסיורג ןייז ןופ ,ןוויטָאמ עשיטסיר
 ףיוא ,"ןומדקז עמעָאּפ רעשיטַאמַארד
 ,גנַאלנרָאי ןיוש טעּברַא רע רעכלעוו
 ה"מז יד ןיא ןטנעמגַארּפ טכעלטנפערַאפ
 עשירַארעטילא ,"ןעגנירא ,"שידיא:גנויח
 רעּביא ךוּב ַא :דיײבתּכ ןיא ,"רעטעלּב
 ,ןטקעטיכרַא ,חעקיטסַאלּפ ,רעלָאמ עשידיי
 ַא ;ןטײצ עלַא ןופ רעלּברעװעג:טסנוק
 רעטכיד ןשילױּפ םעד רעּביא עידוטש
 עטריזירָאטװַא ןַא ;דיװרָאנ ןַאירּפיצ
 עידעמָאק סיקסוװַאינַאש ןופ גנוצעזרעּביא
 --רעדיל ;"רעטּבילעג רענעריּפַאּפ רעד;

 רעגיטש ןשיריטַאס ןופ טּפױהרעד
 סעדער טימ ךיוא ןטערטעגפיוא -- ,וו"זַאא
 ,ןטַארעפער ןוא

 ,1923 ,"טלעװפרעכיג, ןיא ,רעּפיש קחצי ר"ד

 עשירַארעטיל, ןיא ,םיױבטסַאמ לאוי ; 266--262ז"ז

 ןופ ר"א "ןעּבעל עשיריא סָאד) 28 "רעטעלּב

 ' ,5 ,רעײמ .מ

 ּב"כ -- 1869) לאומש-השמ ןַאמײנ
 =נֹוא ,ץיװָאנַאב ןיא .ּבעג (1831 ולסּכ
 ןיא טנרעלעג ,ןוח ַא ןופ ןוז סלַא ,ןרַאג

 ַא ןעװעג ואו ,גָארּפ ןיא הבישי רעד
 ,סיליטיי

 ןעוועג . עיּפשמ םיא ףיוא טָאה רעכלעוו
 ,הלּכשה רענילרעּב םעד ןופ טסיײג ןיא
 ,עציק ןיא רחוס ןעוועג רע זיא רעטעּפש
 123 רעד טיול) ןּברָאטשעג ןזיא רע וואו

 ןיא ןּברָאטשעג ןוא רערעל ַא ןעוועג א
 יד ןופ ןעװעג ויא רע ,(טשעּפַאדוּב
 =עג ןּבָאה סָאװ ,ןרַאגנוא ןיא עטשרע

 =שידיי ןיא רעכיּב עכעלטּפַאשנסיװ ןבירש
 עשיפַארגָאעג רעדָא רודּכח; :יװ ,שטייד
 שיויפ עשיטַאמעטַאמ איד דנעטלַאהטנע
 =ײרשעּב רעדנעל דנוא דױע עשיטילָאּפ
 ןיא -- "רסומ ירישח ;1831 ,גָארּפ ,גנוּב
 =וצ ַא טימ) שטייד:שידיי ןוא שדוק:ןושל
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 ןוא םזינַאנָא ןגעוו --"הפורּת תרגאז גָאל
 ,1814 ןיװ ,(ןצנעװקעסנָאק ענייז

 רדא ּב"י) ץרעה-ילּתפנ ץיוָאנַאמײנ
 יֵלַּבול ,ווָאפעזוי ןיא .ּבעג (1828--43
 :יווַאז ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד .טנגעג רענ
 רעד רעטנוא ,טנגעג רעמעדָאר ,טסָאכ
 ןייז ןופ החגשה
 -שרעה 'ר ,ןדייז
 םענײא ,נ עק
 -שָאמַאז יד ןופ
 ,םיליּכשמ רעצ
 ,ארמג טנרעלעג
 ןוא שיערּבעה
 :עג ךיז ,ןכַארּפש
 ןעמוקוצנָא טיירג
 רעּבָא ,רַאנימעס=רעניּבַאר רעלטערּב ןיא
 :ַאד דוד 'ר ,דצ סרעטומ ןופ עדייז ןייז
 טָאה ,רעקיטַאנַאּפ רעסיורג ַא / ,ןָאזדיוװ
 עג ןיא רע ןוא ,ןזָאלרעד טינ וצרעד
 זיּב תביבס רעשידיסח רעד ןיא ןּבילּב
 18 וצ .הנותח ןײז ךָאנ רָאי עכעלטע
 עסיוועג ַא ,ןילּבול ןיא טצעזַאפ ךיז רָאי
 :סלדנַאה ַא ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג טייצ

 ענעדיישרַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיז ,ויוה

 ךױא יװ ,ןעגנוטיצ עשיליוּפ עקיטרָא
 :יל ןייז ,12146144 רעװעשרַאװ רעד ןיא
 טָאה שידיי ןיא טײקיטעט עשירַארעט
 וי רעױשרַאװװ רעד ןיא ןּבױהעגנָא רע
 :וזַא קידנעיז ,1867 "גנוטייצ רעשיד
 םיִליּכשמ עטשרע יד ןופ רענייא םורַא
 ןיא ןּבירשעג ןּבָאה סָאװ ,ןליױּפנױרק ןיא
 ;פַאז רעקידעּכעל ַא ןיא וצרעד ,שידיי

 םעד וצ ךופיהל ךַארּפשסקלָאפ רעקיט
 טשרעהעג טָאה סָאװ ,שירעמשטייד ןטיוט
 ,"גנוטייצ רעשידוי רעױשרַאװײ רעד ןיא
 רע ואוו ,עשרַאװ ןיא טצעזַאּב ךיז 6
 רעטלַאהכוּב סלַא טקיטּפעשַאּב ךיז טָאה
 טעּברַאעגטימ קיטייצכיײלג ,רערעל ןוא
 :ַאּפ רעייז וּתעשּב ןעוועג ,"הריפצה? ןיא
 :אטעילעפ עכעלטנכעוו ענייז טימ רעלוּפ

 ,ץ"גה פ"א "תוימוה שארּבק ט"א ןענ
 ?קיטרַא ןוא ןעגנולייצרעד ךיוא ןבירשעג
 :קעפס ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז .ןעל
 ,ַאאא 'ףיסאהח ;"דניירפזיוהז סרָאס

 ט"א שיערּבעה ןיא ּב"מז ןּכעגעגסױרַא
 ?ָאטעמ ייר ַא טסַאפרַאפ ,וו"זַאא "םינצנהז
 ?רעל םוצ--"רערהעליזיוה רעדע ט"א סעד
 שילוּפ ןוא שטייד ,שיסור ,שיערּבעה ןענ
 טעּברַאעגרעּביא ,(1899--עגַאלפיוא עט1)
 יד" קרעװ סּפָאהנעמַאז שידי ףיוא
 עט1) ?ָאטנַארעּפסע עכַארּפש טלעוו
 ףיוא ךיוא עּבלעז סָאד ;1888 -- עגַאלפיוא
 עשיטסירטעלעּב ענײז ןופ .,(שיערּבעה
 ןיא סױרַא שידיי ףיוא ןענייז ןכַאז
 עלעזיוו סָאד רעדָא תימלושח : םרָאּפכ וּב
 רענהעשרעדנואוו ןייא ,ןענורּב רעד דנוא

 יא ,ןַאמָאר רעשידוי רערהַאװ דנוא
 ז"ז ,1875 ,ןילּבול) "ץ"נה ןופ טצעזרעּב
 =עדנַא נוא סלעשרעה עדייּב איד+ ;2
 ז"ז ,(1898 ,עשרַאװ) "ןעגנולהאצרע ער

 עסעיּפ עקיטקַא:ייווצ ַא טלַאהטנַא --(7
 :עג ןייק רעדָא סלעשרעה עדייּב אידי
 "ףרָאד ןיא תּבש ןיימײ ,"ןעכַאז עטיינ
 ,("גנוטייצ רעשידוי רעױשרַאװפ רעד ןופ)
 גנוּבײרשעּב:סנעּבעל ןייא -- ןיוש יקַאטח
 =זיוהק ןופ) "ןַאמ-נעגנוי ןעשיליױּפ ַא ןופ
 עיינ טימ איירשעג טלַא ןייא, ,("דניירפ

 טײקלַאמרָאנמוא רעד ןגעוו -- "רעטרעוו
 "הקדצ עשידוי יד* ,ךוניח ןשידיי ןופ

 .("דניירפזיוהי ןופ) -
 ,228 ז 1261 ,םס ,ןא ;}2 ;ןורּכז רפס

 יירּפ חנ ;1898 ,עשרַאװ ,"ץ"נה יבתכ, וצ המדקה

 ;24||| ,"םזיטנַאנוסגוק רעשידי רעד, ,יקצול

 | ,315 'ז ,"ךוּביודנַאל

 (1924 20/א11--15866) דוד קרַאמײנ
 ,גרעּבמעל יב ,ץעשזעשטש ןיא .ּבעג
 ,רעטָאפ ןייז .החּפשמ רעמערָא ןַא ןיא
 רָאי 24 ןופ רעטלע ןיא זיא ,המלש
 םייּב ץידנענװַאד ,ןּברָאטשעג גנולצולּפ
 ?נוא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא .נ ןוא ,דומע
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 ַא ,רעטומ רעד ןופ החגשה רעד רעט
 טָאה עכלעוװ ,שיערּבעה ןופ ןירענעק
 :טּבילּבעגרעּביא היפ עריא ןעוועג סגנרפמ
 יז רעּביא ןגָארטעגמורַא ,ךעלמימותי ענ
 :דניק ןופ .המודכו שיילפ ,תופוע רעזייה
 עדנצנעלג ןזיװעגסױרַא ,נ טָאה ףיוא זייוו
 ןייג וצ ןּבױהעגנָא רָאי 3 וצ ,ןטייקיעפ
 ןוא ארמג טנרעלעג ןיוש 6 וצ ,רדח ןיא
 ןיא ךיז רַאפ ןיולק ןיא טנרעלעג 8 ןופ
 :עגנָא רע טָאה ןַאד .רָאי 12 ןופ ךשמ
 ןגעק ןוא שטייד הבנגּב ןענרעל וצ ןּביױה
 רעטלפייווצרַאפ רעד ןופ ןליו םעד
 ,ןרידוטש גרעּבמעל ןייק ןפָאלטנַא רעטומ
 :עשזעשטש יד ןופ ןרָאװעג ןטלָאשרַאפ
 עשיערּבעה ןופ טרענרעד ךיז ,ןדיי רעצ
 :רעטנוא ןַא ךיוא ןעמוקַאּב ןוא סעיצקעל
 ,להק רעגרעּבמעל ןופ גנוציטש
 ןט8 ןיא ןעמַאזקע םעד ןטלַאהעגסױא
 :ַאמ םורַא רָאי ַא ןיא ,עיזַאנמיג סַאלק
 טרידוטש ,ןילרעּב ןַײק קעװַא ,טרירוט
 רעד רַאפ טלַאטשנַאנרעלע רעד ןיא
 :ינֹוא ןיא ןוא "םוטנדיי ןופ טפַאשנסיוו
 לטיט ןטימ טקידנעעג ןכלעוו ,טעטיסרעוו
 ןעמונעגפיוא ךָאנרעד ,עיּפָאסָאליּפ ר"ד
 ,ץינָאקַאר ןיא רעניּבַאר סלַא ןרָאװעג
 םעד ןיא טקילײטַאּב ךיז טָאה רע .ןעמעּב

 :וַצ רעּבָא ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ןטשוע
 ךיז לצרעה ר"ד טימ דיײררעּביא ןַא ביל
 ןיא לייטנָא ןכעלטנפע ןופ ןגיוצעגקירוצ

 לָאמ ךס ַא ךיוא טָאה ,גנוגעווַאּב חעד
 זיא רע םגה ,ןעלצרעה ר"ד טריקַאטַא
 ?ןיא רע זיא 1908 .ססינויצ ַא ןּבילּבעג
 :ידיי ןופ רָאסעּפָארּפ סלַא ןרָאװעג ןדַאלעג
 2ַאק ןָאינוי ורביהק ןופ עיפַאסָאליפ רעש

 ,יאנּת םעד טימ ,יטעניסניס ןיא ישזדעל
 ךיז רָאי ייוצ ןופ ףשמ ןיא לָאז רע
 ןיא סעיצקעל יד ןטלַאה ןענרעלסיוא
 רענעק םעד ,םיא רַאפ זיא סָאװ ,שילגנע
 סקירעּביא טינ ןעװעג ,ןכַארּפש 12 ןופ
 ןקיזָאד םעד ףיוא ,ןריפוצסיוא רעווש

2893 

 יד ןופ

 -- ,טיוט ןזיּב ןּבילּברַאפ רע זיא ןטסָאּפ
 ?דנירג ןוא עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא
 רעד ןופ טיּבעג ןפיוא רעשרָאפ עטסכעל
 ןופ רעסַאפרַאפ ,עיפָאסָאליפ רעשידיי
 ןוא שטיײד ,שיערּבעה ןיא קרעוו ייר ַא
 :לוק רעשידיי ,םוטנעדיי רעּביא שילגנע
 ענייז) עטכישעגסנַאיגילער ,קיטע ,רוט

 ידי רעד ןופ עטכישעגי :קרעװטּפױה
 ןיא --"רעטלעלטימ ןיא עיפָאסָאליפ רעש
 ןוא שיערּבעה ןיא ,10--1907 ,שטייד
 רעשִיערּבעה רעדנצנעלג ,(שילגנע ןיא
 -עג ,טנגוי רעד ןיא .נ טָאה ,טסיליטס
 ןופ ןרעינָאיּפ עּפוװג רעד וצ קידנרעה
 :מעל ןיא גנֹוגעװַאפ רעשיטסינויצ רעד
 ,רעליש המלש ,דנַאטש ףלָאדַא) גרעּב
 לאומש ,זיירפנרע יכדרמ ,ןָאהט עשוהי
 ,גרעּבמעל ןיא רעניּבַאר טציא -- ןַאמטוג |

 ,ל .י ,שטיװָאקרעּב .מ ,סיקרָאק םהרבא
 ןיא ןעלקיטרַא ןּבירשעג (ַא"א ױדנַאל

 ענייא .עיצילַאג ןופ ןּבַאגסױא עשידיי יד

 רעקיזָאד רעד ןופ ןּבַאגפיוא

 םעד ןופ םרָאפער יד ןעװעג זיא עּפורג

 ןסָאלשַאּב זןיא סע ןוא רעטַאעט ןשידיי

 ןלָאז .נ ןוא ןַאמטוג ,ןָאהט זַא ,ןרָאװעג
 טָאה ןַאמטוג ,ןעמַארד יירד ןּביירשפיוא

 רעדנַאסקעלַאק עמַארד ַא ןבירשעגפיוא

 רעּבָא ,"תורח עמַארד ַא--.נ ןוא ַארַארעּפ
 טגָאועגּפָא ןּבָאה ךיז לָאז ןעדַאפדלָאג
 לײװ ,ןריפוצפיוא ןעמַארד עקיזָאד יד
 טַאהעג ןַאד ןּבָאה רעטַאעט ןשידיי ןיא

 רעטעּפש ,ןעמַארדָאלעמ זיולּב גלָאפרע
 םוצ טרעקעגקירוצ טינ רעמ ךיז .נ טָאה

 ,שידיי ןיא ןּביירש
 ינויצה סרגנוקה לש ה"כ גחל ץבוק, ,"ץראה,

 ײטַאלּבגָאט , רעגרעּבמעל ןיא גָאלָארקעג ;"ןושארה

 ,רעפַאהגנילק והיִתּתִמ ןופ

 - 1881 21/ש14) בקעי קרַאמיינ
 ,עיצילַאג ,עגרָאט ןיא ,ּבעג (

 רָאי 18 זיּב ,עילימַאּפ רעשידיסח ַא ןיא
 טנרעלעג ןַאד ,שרד:תיּב ןיא טכַארּברַאפ
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 יד ןיא .רעגיינ ןרהא?השמ ייּב שטייד
 רעדיל טכעלטנפערַאפ 11--1908 ןרָאי
 רעגרעּבמעל ןיא ןענַאטעילעפ עכנַאמ ןוא
 :י7 ,"ףעטייּברַא ןעשידויא ,"טַאלּבגָאטא
 ?עקָארק ,"טַאלּב ןעטנַאסערעטניא ןעשיד

 ?רירטסוליא רעשידויש ,"גָאטײ רעוו

 ,"דניירפסקלָאּפײ רעקָאנַאס ,יגנוטייצ רעט
 ,סרעדנעלַאק סגיטסָארפ ןוא סרעדַאּב ןיא

 טניז ,"רעכיּבלעכַאז עשידויא סנריּפש ןיא

 ;גוקשיק ןיא טרעדנוזעגּפָא טּבעל 1

 ,ןרַאגנוא:םורד ,שַאלַאה

 ירשּת 'ב) ךורּב-המלש םיוּבנעסינ
 ןילּבול ןיא .ּבעג (1926 || -- 6

 .החּפשמ רעשיטַאּבעלַאּב רעמורפ ַא ןיא

 ,וניצרעד עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב
 | ארמג טנרעלעג
 6! ײּב םיקסוּפ ןוא
 / ,םידמלמ עטוג

 :ׁשֲה רעד רעטנוא

 םענייא ןופ הֹעַּפ

 :ֿבלמ ענייז ןופ

 ?לגנײרַא םיד

 ןשיוצ+ ןטערט

 רעּבָא  ,םידיסח

 ?ונעג ,הלּכשה ֹוצ טדנעוװעג ךיז ןכיגניא

 ,שיסור ,שיליױּפ ,שיערּבעה ןענרעל ןעמ

 :עגסױרַא גנוגיינ ערעדנוזַאּבַא ,שטייד

 טריטויבעד .עטכישעג רעשידיי וצ ןזיוו

 ?עזרעּביא ַא טימ ד"נרּת "הריפצהפ ןיא
 :ַארּב רעשיסור סניקשיסוא ,מ ןופ .גנוצ

 ?ידיי יד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןגעוו רוש
 רענייא ןעװעג .י"א ןיא סעינָאלָאק עש
 ךילגטימ ַא ,ןויצ:יבבוח עטשרע יד ןופ
 יטקַא ןַא רעטעּפש ,"השמ ינּבַו יד ןופ

 וצ טנעַאנ ,רעוט רעשיטסינויצ רעוו
 ןיא ןקותמ:רדח ַא ןופ רעדנירג ,"יחחזמ?

 חנ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןילּבול
 ?קַא רעשיכיירטסע רעד תעשּב .סעניּפ

 יד ןעמוקַאּב תולדּתשה סיורג ךרוד עיצַאּפ

 עשידיי ַא ןּבעגוצסױרַא שינעּבױלרעד
 ןופ ,"טַאלּבגָאט רענילּבול סָאדח גנוטייצ
 :ער רעכעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג ןכלעוו
 טכעלטנפערַאפ טרָאד ,רָאי 5 רָאטקַאד
 .בֹולְל יװ ,ןעלקיטרַא עשירָאטסיה ײרַא
 ןיא ח"ּת תרזגז ,"טײהנעגנַאגרַאפ רעניל
 רעירפ ךָאנ טעּברַא עקיזָאד יד) "ןילּבול
 11268140 1119ס0זעסמ} ןיא טקורדעג

 ןשילוּפ ןופ גנוצרעּביא רעד ןיא 9
 גנוגילייטעּב ידז ,(יקסנישטַאּפָאל .פָארּפ
 "1863 דנַאטשפיוא ןיא ןעדֹוי יד ןופ
 תורוקלא ;ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב ןיא ,ַא"א

 ן"ז ,1900 ,ןילּבול) "ןילֹּבולּב םידוהיה
 ;(1921--עּבַאגסױא עטרעמרַאפ עט2 ;0
 "ןעלױּפ ןיא ןעדוי יד ןופ טטכישעגז
 ?מָאז ַא -- "אתודהש רגיא ;(95 ז"ז ,1903)
 םעד ןופ ױעדליב עשיפַארגָאטַאפ גנול
 ןילּבול ןיא תורבקה:תיּב םעיינ ןוא ןטלַא
 ,1913 ,ּב"טּפ) א/א ןזיּב ה"רי או ןופ
 יה טכעלטנפערַאפ םעדצוחַא ,(32 זיז
 "הפוקּתהח ,83 ןיא ןעלקיטרַא עשירָאטס
 "תומושרק ןיא ,!תוצרא עּברא דעװ ןגעוו)
 9 ,י"א ןייק ןרָאפעגקעװַא 1922 .ַאיא
 רעשידי רעד ןיא טעּברַאעג םישדח
 ,םילשוי ןיא קעטָאילּביּב 2 לַאנָאיצַאנ
 =רָאנײא ךיז טרָאד קידנענעק טינ רעּבָא

 ןעמולעגקירוצ ,עילימַאפ ןייז טימ ןענעד
 ,טיונ סיורג ןיא טּבעלעג ,ןילּבול ןייק
 רַאפ ןטסנידרַאפ ענייז ףיוא קידנקוק טינ

 הליהק רעשידי רעד ןופ עטכישעג רעד
 רעקיטרַא רעד רַאּפ ןוא ןילּבול ןיא
 -עג ןוא ,עיצַאזינַאגרַָא רעשיטסינויצ
 יַאּבַא תעשּב םַאזנייא ןוא טנלע ןּברַאטש
 טכַארּבעג זיא רע ואוו ,עשרַאװ ןיא ךוז
 ןיא טזָאלעגרעּביא ,הרובק וצ ןרָאװעג
 עטכישעג רעד וצ יּב עסיורג 3 די-בתּכ
 :רעד ,עטיל ןוא ןליױּפ ןיא ןדיי יד ןופ
 ךיוא ,ּת"וש יד ןופ דנורג ןפיוא טּפױה
 םימיה ירבדמא ,"םיטוקל* סרטווק ַא
 יד ןופ דנורג ןפיוא -- "ןילּבולּב םירבעה
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 ,פָארּפ ןופ תושר ןיא) םיסקנּפ עטלַא
 ,(ןַאּבַאלַאּב ריאמ

 .גָאט רענילּבול , ןיא ןגָאלָארקענ {41| ,3

 ,ןיסגרהא .ג ףסוי 162 ,59 .מונ ,1926 ,"טָאלּב

 ,65 ,וט

 -- 1807 ןא) ןרהא ןָאזנעסינ
 =סנימ ,ילעּפשט לפרעד ןיא ;ּבעג (

 עמערָא ייּב ,דנַאלסורסײוװ ,ּבוג רעק
 זיא רעטָאפ ןייז .ןרעטלע עשיטַאּבעלַאּב
 רענלימ ַא ןעוועג

 ןטלַאהעג ןוא

 :נערַא ןיא דלעפ
 טָאה 1911 .עד
 =סיוא עילימַאפ יד

 ןייק טרעדנַאװעג
 ואו ,עקירעמַא

 טכוזַאּב טָאה :נ

 לֹושסקלֲאּפ יד
 טרידושש רעטעּפש ןוא לושלטימ ןוא
 רָאי עכעלטע ,טעטיסרעװינוא ןיא עימעכ
 :לַאהכוּב סלַא טקיטפעשַאּב ןעוועג ךיוא
 רעדיל טכעלטנפערַאפ 1914 טניז ,רעט
 ,"יש .ַא ,פ/ ,"קלָאפ עשיריא סָאדא ןיא
 ,ףעּבעל ןוא רוטַארעטילא ,?טפנוקוצח
 :דָארּב טסיאװ ,"שנעמ וצ שנעמ ןופא
 רעזנואפ ,"עיזעַאּפפ ,"רעדעפ יד; ,"ייוו
 :ייר ,א ,"טײהרַאוי, ,"טייצ ידז ,"לַאנרושז

 :ייֵסע ךיוא ןּבירשעג ,ַא"א ישידיא:ייגז סנעז
 צ"ּפ עקניל יד ןופ ןַאגרָא םעד ןיא ַא"צ ,ןע
 "טפירש :טַאנָאמ עשיטסילַאיצָאס ?שידיאח
 ןעווו ג ;(רעּפנייװ .ז ןגעוו -- ש1 ,1922)
 לַאנרושז?שדוח םעד ןיפ רַאטקַאדערטימ
 ןייז ןופ ןּבעגעגסױרַא ,יּבױהנָא רעדח
 םעד טױיטקַאדער ןוא ,רעפנייוו דניירפ
 לַאנרושז םעד ןופ 'מונ ןט8 ,ןטצעל
 בניו טעמדיוװעג ,(1918 טסוגװַא;ילוי)

 רענָאיגעל סלַא ןרָאפּפָא ןייז וצ ןרעּפ
 טכעלטנפערַאפ םרָאפכוּב ןיא ,י"א ןייק

 2רושז רעזנוא; ג"פ) "רעדיל טרעדנוה
 ענייז ןופ גנולמַאז ַא ,(1920 ,י"נ ,ײלַאנ
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 ןעײג סע עכלעװ ןיא ,רעדיל ערעינ
 ןעיירפ ןיא ןּבירשעג ,רעדיל ןײרַא ךיוא
 ג"פ) "ןרָאעטעמ; טײא סױרַא זיא ,זרעפ
 .רעד ךיז טנכייצ ,(1925 ,"רעדעפ יד
 ןופ טיקפיר רעד טימ סיוא טּפױה
 ,ליטס ןוא םרָאפ ןופ

 רעד ןיא ,"רעיורט רעגיטכיל , ,ךאּברעיוא .א

 ,1920 ,"טפירשטַא:ָאמ רעשיטסילאיצַאס שידיא;

 ינײטש חנ ;1920 ,"גָאטע ןיא ,ץנַאלג א 4

 יָאלֲאיּב .י ,ב ;?לאגרושז רעזנוא, ןיא ,גרעּב

 ןיא ,רעפנײװ ,ז ;?העײפ םײבע ןיא ,'קצָאטס

 ;1920 ,"טלעװ רעשידיא, רעיפלעדאליפ רעד
 .רָאּפ ,י {1920 ,"ךיז ןיאע ןיא ,ןייטשטאלג ,י

 ייװ ,מ 11920 לייּפַא ,"סנַאסענער, ןיא ,קינשזור

 ;4 ,1925 ,"רוטלוקא רעגַאקיש ןיא 4,דַארגָאנ

 השמ ; /1)| ,1925 ,"טפנוקוצג ןיא ,רעגינ .ש

 ,/ ,1925 ,"רעדעפ רעדע ןיא ,סירפיש

 1הוװ) קחצי- בקעי רעװָארימעיג
 ?מעל ןיא .ּבעג ( --- 72
 סָאװ ,החּפשמ רעקידסחוימ ַא ןיא גרעּב !

 זיא ןוא ,עינעמור ,סַאי ןופ טמַאטש
 יד טימ ךיוא סוחיה תלשלש ןיא ןדנוּברַאפ
 :ַאגרַאמ ,סעצייר ,דרַאּבלעג סעילימַאּפ
 טנרעלעג ,י"שר ןוא ל"שרהמ זיּב סעש
 ןופ החגשה רעד רעטנוא גרעּבמעל ןיא
 ןיא ךָאנרעד ןוא רעגניטע ןרהא:קחצי 'ר
 ,1 יכדרמ:לאומש 'ר ןדייז ןייז ייּב סַאי
 טקידנעעג ,ש"רב לדנעמ 'ר  ייּב ןוא
 ןיא ןילרעּב ןיא טרידוטש ,עיזַאנמיג
 :ליה לאירזע 'ר ןופ לושרעניּבַאר רעד
 ןוא דלעפרעּביּב םהרבא 'ר ןוא רעמייהסעד
 ?כישעג ,עיפָאסָאליפ--טעטיסרעווינוא ןיא

 :ר"ד םעד ןעמוקַאּב ,רוטַארעטיל ןוא עט
 2וצ רעדע עיצַאטרעסיד ןייז רַאפ לטיט

 ,ןסיוועג ,טייהיירפסנליוו ןופ גנַאהנעמַאז
 טכעלטנפערַאפ) "ףָארטש ןוא גנונױלַאּב
 86004- יד ןיא ןייטש גיוודול ,פָארּפ ןופ
 =רֶע ;1896 ,ןרעּב ,06 2: 2010506

 1896 .(שינעמור ןיא ךיוא טציא טנייש
 ןיא רעגידיירּפ ןוא רעניּבַאר ןרָאװעג
 "םינויצ רעד וצ ןענַאטשעגוצ 1897 .סַאי
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 םויה:דע טליּפש ןוא גנוגעװַאּב רעשיט

 ?סינויצ רעד ןיא עלָאר עקידנריפנָא ןַא
 ךיז .עינעמור ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשיט
 ?גָאק עשיטסינויצ ייר ַא ןיא טקילײטַאּב
 ןעװעג זיא רע עכלעװ ףיא ,ןסערג
 ,שידיי ןוא שיערּבעה רַאפ רַאטערקעס
 ינּבז ןדרַא םעד ןיא קיטעט 1898 טניז
 2ַאי רעד ןופ טנעדיזערּפ ןעוועג ,"תירּב

 :ערַאקוּב רעד ןופ ךָאנרטד ,עשזָאל רעס

 טנעדיזערּפסיורג רע זיא טציא ןוא רעטש
 ,טקירטסיד ןשינעמור ןצנַאג םעד ןופ
 ,1904 ,1903 ,1901 ,1900 ןרָאי יד ןיא
 ןיא ןרָאפעגמורַא רע זיא 1908 ,7
 תולדּתשה ןיא טעטש:טלעוו עסיורג עלַא
 נָא 9--1908 .ןדיי עשינעמור יד ןגעוו
 ןגעק עיצקַא יד ןענואוועג ןוא טריפעג
 א{0/6 םרֲאפ-העובש רעכעלסעה רעד
 םֵכֲח ןוא ללוּכה בר 1911 טניז ,,44
 :ַאקוּב ןיא הליהק רעשידרפס .רעד ןופ
 ןופ רעניּבַאררעּבײא--1921 טניז ,טשער
 טשערַאקוּב ןיא עדניימעג רעשידיי רעד
 :גדניימעג םעד ןוכ רעניּבַאר:סױרג ןוא
 =עגסיוא 1926 ,עינעמור:טלַא ןופ דנוּב
 :עס סלַא סערגנָאקנדנײמעג ןופ טלייוו
 1919 ,טנעמַאלרַאּפ ןשינעמור ןיא רָאטַאנ
 ןופ ןעגנוטַארַאּב יד ןיא טקילײטַאּב ךיז
 ,ןירַאּפ ןיא סעיצַאגעלעד עשידי יד
 רעד ןופ דילגטימ:טעטימָאק 1920 טניז
 ?עּפש ןוא ץנערעפנַאקףליהטלעוו רעשידיי

 רעדנירג ןעוועג ,טנעדיזערּפעציװ ריא רעט
 קיטעט ,(1912) עלַאהנעּבוַאט ףעד ןיפ

 ,1914 טניז "ןורושיא ןיײארַאפ?רוטלוק ןיא
 ןדרָאנענױרק ןשינעמור ןופ רָאדנַאמָאקז
 :יֵאדי רעד ןופ רעדנירגטימ ,(,923)
 .רָאפ רעד רַאפ טּפַאשלעזעג רעשיטס
 ןופ רוטלוק ןוא עטכישעג רעד ןופ גנוש
 טניז טָאה .(1926) עינעמור ןיא ןדיי יד
 ןצַאזפיוא 660 םורַא טכעלטנפערַאפ 1893

 ןוא עשיערּבעה ,עשטייד ,עשינעמור ןיא
 :י רעדק ןיא ַא'צ ,ןטפירשטייצ עשידייי

 574 שטיוװעצמעיג -- רעװָארימעינ

 רעד ןיא ,1900 סָאי ,"טפנוקוצ רעשיד
 ןשיטסינויצ םעד ןופ עּבַאגסױא יועשידיי
 --1899 ןיוו ,"טלעוו יד; ןַאגרָא:לַארטנעצ
 יד ןיא ,"ץעויהײ רעטשערַאקוּב ןיא ,0

 עירעס ַא) "ןעטטעזַאג עשידייז רעקיי'נ
 :סיה ,סַאי ןיא ןדיי יד רעּביא ןעלקיטרַא
 ?ץילּב ןטימ? ט"א ןטכיזרעּביא עשירָאט
 ("עטכישעג רעשידי רעד ךרוד גוצ
 ײר א ךיא ןּבעגעגסױרַא .ו"זַאא
 ןיא טּפיױהרעד ןיא שטייד ןיא ןטעּברַא
 ,תושרד יו ,םרָאפכוּב ןיא שינעמור
 ,ןענָאטעילעּפ ,ןעגנולדנַאהּפָא עשירָאטסיה

 .וו"זַאא ןכַאז עשידיסח

 -- 1890) יול שטיוועצמעינ
 רעכייר ַא ןיא  ,ןילּבול ןיא .ּבעג (

 ןיא .עילימַאּפ רעשידיסח רעקידסחוימ
 =ַאֹּב ןוא יוליע סלַא טמשעג טנגוי רעד

 1904 טניז ,תונבר ףיוא הכימס ןעמוק
 :סַארטש ,ןרעּב ,ןילרעּב ןיא טרידוטש
 ,ןכַארּפש עשיטימעס ,עיפָאסָאליפ גרוב
 לטיט םעד ןעמוקַאּב 1912 ,עטכישעג
 שקשרקז עיצַאטױעסיד ןייז רַאפ רָאטקָאד
 ;גסיוו ןּבירשעג .?סעדינַאמיײמ .ַארטנַאק
 ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ןוא עכעלטּפַאש
 :ָאטרַא עלַא ןיא ,"ןמזהח ,"הריפצה, ןיא
 ןיא ,ןטפירשטייצ עשִיערּבעה עשיסקָאד
 ןלעװָאנ עקינייא ,עשידיי:שטייד עכנַאמ
 2עגקירוצ .,ןעגנוטייצ רעגרוּבסַארטש ןיא
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,ןילּבול ןייק ןעמוק
 :רָא רעד ןיא ,רעציזרָאפ סלַא "רימזהץ
 רעד ּבילוצ ,טעּברַא:ללּכ רעשיסקָאדָאט
 רענייא סלַא ,לעמַאה ןייק קעװַא המחלמ

 =עװַאּב:"תודחא; רעד ןופ רעריפ יד ןופ
 ?עג ,טַאױטָאטש ןיא טלייוװעגסיוא גנוג
 ,שיסור ןיא ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ןּבירש

 ואוו ,ןילּבול ןייק ןעמוקעגקירוצ 8
 תודחאק עיצַאזינַאגרָא ןַא טעדנירגעג
 רענילּבולא ןיא טקילײטַאּב ךיז ,"לארשי
 :ָאטרָא רעװעשרַאװ ןיא ןוא ?טַאלּבגָאט
 1919 טניז ,"טרָאװ ןעשידויא ןשיסקָאד
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 :שיליוּפ רעוועשרַצװ רעד ןופ רָאטקעריד
 :טימ ,"תלצבחח עיזַאנמיג רעשיסקָאדָאטרָא
 ינומא ימולש תדוגא, ןופ ק"צ ןופ דילג

 :טימ רעקידנעטש 1920 טניז ,"לארשי
 רעדח ןַאגרָא ןכעלגעס היא ןופ דילג
 עשיערּבעה עלַא ןיא טקילײטַאּב ןוא "דוי
 ,"הדוגא; רעד ןופ ןּבצגסיוא עשידיי ןוא
 עיזַאנמיג רעד ןופ רָאטקעריד--סנטצעל

 רעשיליוּפ טימ) קָאטסילַאיּב ןיא "הנביח
 .(ךָארּפש:טכיררעטנוא

 ,016 0646016006 100102115160  ,רעלימ
 .1912 גיצּפײל ,5001111916116/ 1440 (6

 10/אוו) בקעי-המלש יצשַאינמָאּפעינ
 ,ץעװעלָארק ןיא .ּבעג ( -- 6
 ,סעדייז ענייז עדייּב) .ּבוג רעװָאגינרעשט
 ךיז ןּבָאה ,טסנידרעטילימ ןדיימוצסיוא
 ןעקנעדעג .ה .ד ,נ ןּבעגעג ןעמָאנַא
 16 ןיּב .(ןעמַאטש ײז ןענַאװ ןופ ,טיג
 ?קעװַא ןַאד ,תובישי ןיא טנרעלעג רָאי
 ,לארשי:ץרא ןייק רעטָאפ ןטימ ןרָאכעג
 "הילצרהח עיזַאנמיג יד טכוזַאּב רָאי ייווצ
 סעיצַאקַאװ ףיוא ןעמוקעג 1914 ,ופי ןיא
 עילימַאּפ ןייז ןיהואוו ,עװַאטלָאּפ ןייק
 ןוא ,ןגױצעגרעּבירַא טַאהעג ךיז טָאה
 סלַא ךָאנ ,דנַאלסור ןיא ןּבילּברַאפ ןיוש
 1917 ,שיערּבעה ןיא ןּבירשעג לגנִיי
 :ינויצ ןלַאינרעּבוג ןופ רַאטערלעס סלַא
 :רַאפ עװַאטלָאּפ ןיא טעטימָאק ןשיטס

 ,ןפורפיוא ,סעיצַאמַאלקָארּפ ענייז טסַאּכ
 2ור ,שיערּבעה ,שידיי ןיא ןטסעפינַאמ
 רעדירּב יד טימ ןעמַאזצ 1918 ,שיס
 אביקע:והילא 'ר ןופ ןיז יד ,שטיװָאניּבַאר
 לטעלּב שיטסירָאמוה ַא ןּבעגעגסױרַא ,,ר
 ןיא טעגרַאעגטימ ,('מונ 2) "קיזמ רעדז
 ?ֵָאק ןעוועג ןַאד ,11081280818 1108001

 רָאּפַא ןּבירשעג ,װעיק ןיא רָאטקער
 צ"צ יד ןופ ןַאגרָא םעד ןיא ןעלקיטרַא
 ,יאקרֹּב .ש פ"א "טעּברַא ןוא דרעק
 :יַארקוא רעד ןופ שינעטנעק ןייז קנַאדַא
 וצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ךַארּפש רעשינ

 =קעס ןלַארטנעצ ןשידיי ןיא טעּברַא רעד
 עשידיא ידי ךוּב םעד ןיא ,טַאירַאטער
 :קעס .צַאנ ןוא עימָאנָאטװַא עלַאנָאיצַאנ
 :טנפערַאפ "עניַארקֹוא ףיוא טָאירַאטער
 עיפַארגָאילּביּב עכעלריפסיוא ןַא טכעל
 ןוא עימָאנָאטװַא ןופ ןגַארפ יד ןגעוו
 ידח ןַאגרָא ןשיטסינויצ םעד ןיא ,חליהק
 יש ןוא ןַאמסָארג .מ ןופ ר"א "טלעוו
 לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאפ שטיװָאנרעשט
 :ַאּב ךיז ,ָאניּבור ,י .ל ןופ לבוי םוצ
 =ָאק רעלענָאיצקַאדער רעד ןיא טקיליײט
 ןטעּברַאַאּב ןוא ןעלמַאז וצ ףיוא עיגעל
 רעד רעטנוא ןלַאירעטַאמ=םָארגָאּפ יד
 .רעװַאקירעשט .א ןופ  גנוריפנָא
 :יא יד ןופ םשור םעד רעטנוא ,9
 עשיניקינעד = שירוילטעּפ עטּבעלעגרעּב
 :עגנָא ,טסינומָאק א ןרָאװעג ןעמָארגָאּפ
 רעשיטעװָאס רעד ןיא ןטעּברַא וצ ןּביױה
 ,שיסור ןוא שיניַארקוא ףיוא עסערּפ
 טכַאמעגכרוד רעײמרַאטױר רעטושּפ סלָא
 :רַאפ ךָאנרעד ,עינַאּפמַאק עשיליוּפ יד
 ןיא סעלעטש עשירעטילימ ייר ַא ןעמונ

 ןיא ךיוא ,ןּבַאטש ןוא ןענַאגרָאטילָאּפ יד
 ענעדיישרַאפ ןעמונרַאפ ואוו ,ַאקעשטז
 וצ גנולײטּפָא רעד ןיא סנטסָאּפ
 טסּברַאה טניז ,םזיטידנַאּב טעד ןּפמעקַאּב
 =רַאטימ רעטסקינייװעניא ַא ןעוועג 0
 "ןָאפ רעשיטסינומָאקװ רעד ןופ רעטעּב

 =ַאזָאק .ה ןופ טצעלוצ ןוא גרעּבסײװ
 רעטלַאװרַאפ ןעוועג ַא"צ 1922 ,שטיוועק

 רעשיפַארגעלעט רעשיניַארקוא רעד ןופ
 ןיק רעּבירַא 1923 לירּפַא ,רוטנעגַא
 לײטּפָא?עסערּפ ןיא טעּברַאעג ,עװקסָאמ
 :ַאטיגַא יד טריפעג ,ּפ .ק .ר .ק .צ ןופ
 +רַאפ ,טָאלפטפול ןקיליוויירפ ןרַאפ עיצ
 =רושז ןופ עיצקַאדער רעד ןוֿפ רעטלַאװ
 =ָאילּביּב יד טריפ ,62208גװ (164818 לַאנ
 רעכיּב עשידיי רעּביא טכיזרעּביא עשיפַארג
 טפירשנכָאװ רעשיּפַארגַאילּביּב רעד ןיא



 רינ -- יצשַאינמָאּפעינ 577

 :ײטַאּב ,!(טטזסטס118 ?טַאדזיאסָאגװ ןופ
 ןעלקיטרַא ,ןציטָאנ טימ ךיוא ךיז טקיל
 "ןרעטשז ,"סעמעק ןיא ןענָאטעילעּפ ןוא
 ,ןיקלע .ש.ּפ'אןטּפױהרעד ,"רּבַאיטקָאי ןוא
 ןיא ןטעּברַא ייר עצנַאגַא די:בתּכ ןיא
 ,"תוגופהא ט"א לכיּב ַא ַא'צ ,שִיערּבעה
 תומיח סניײטשּפָאה דוד ןופ ןעגנוצעזרעּביא
 :ַאנגיא דוד ,"ו"ל/ סקיווייל ,"חישמה
 "הקיּתעה גארּפמ תואלפנ "רופסע סווָאט
 .א"א

 ) -- 1884 ףדא א"כ) רינ
 ,ססעקלַאפַאר בקעי:םֹוחנ ןופ ס"ּפ
 ,השמ ,רעטָאפ ןייז ,עשרַאװ ןיא .ּבעג
 ןרעטלע ענייז ואוו) עיליא ןופ טמַאטשעג
 טניואוועג ןּבָאה
 םעד רעּביאנגעק
 ןופ -רעטסיולקזח
 ןופרעד ,"לַאּפַאר
 :בעילימַאּפ רעד
 :לַאפַאר ןעמָאנ
 30 יא ,(סעק
 .כוש ןעװעג רָאי
 ןיא טנַאקירּבַאפ
 ."א ןיא טצעזַאּב ךיז 1912 ,עשרַאו
 ,גניצרעד עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב
 ואו ,רדח ןיא ןעגנַאגעג ןָא רָאי 5 ןופ
 טנרעלעג ,שיסור טנױעלעג ןיוש טָאהימ
 ןגעק ןַאד ,ארמג ןוא ךנּת רָאי 15 זיג
 ןיא ןעמוקעגנָא רעטַאּפ ןופ ןליו םעד
 טקידנעעג עכלעוו ,עיזַאנמיג סַאלק ןט6

 ןיא טפַאשנסיװרוטַאנ טחידוטשש ,2
 ןענַאװ ןופ ,טעטיסרעווינוא רעװעש רַאװ
 ;גָא ןרַאפ ןרָאװעג ןסָאלשעגסיױא 5

 ַא'א קיירטש ןשיטנעדוטט ַא ןיא לייט
 =עס ַא טרידוטש ןַאד ,םיאטח עשיטילַאּפ
 :מעטּפעט ,ןיצידעמ ךיריצ ןיא רעטסעמ
 ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ 1905 רעּב
 2ינוא רעגרוברעטעפ ןיא ןיירַא 1906 ףוס
 ןכעלטפַאשנסיװרוטַאנ ןפיוא טעטיסרעוו

 ןאד ,1907 טקידנעעג ןכלעוו ,טעטלוקַאפ
 || .ב ןַאקיטקעל
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 טַאּפרָאד ןיא ץנעדורּפסירוי טרידוטש
 ?ַאודַא סלַא טריציטקַארּפ 17--1908 ןוא
 ,ּב"טּפ ןיא ךָאנרעד ןוא עשרַאװ ןיא טַאק
 טמיטשַאּב עיצולָאװער:ץרעמ רעד ךָאנ
 ,טַאקָאװדַא רענעריואוושעג סלַא ןרָאװעג

 ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ 1919 רַאונַאי -
 ,ןיוו ןיא טּבעלעג רָאי רָאּפַא 1920 טניז
 =עג ןייז--.,י"א ןיא טצעזַאּב ךיז רעטעּפש
 סלַא ןּבױהעגנָא טייקיטעט עכעלטּפַאשלעז
 רעריפ יד ןופ רענייא סלַא טסיזַאנמיג
 דנַאּברַאפ ןשירבח ןשידייק ג"ַא םעד ןופ

 =גירגעג ,ןטסילַאער ןוא ןטסיזַאנמיג ןופ

 ףילרע .ה ,רעסָארג ווַאלסינָארּב ןופ טעד
 ,םיוּבנירג ,י טימ ןעמַאצ 1903 .ַא'א
 ?ונעג ַא"א רעגנַאװשלָא ,לֵא ,סַאלגטרַאה .ַא
 רעשיטסיניצ רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמ
 :ײטַאּב ךיז ,"המידקא הדוגא:ןטנעדוטס
 סעױגנָאק ןשיטסינויצ שוו ןפיוא טקיל
 ץנערעפנָאק רעגרוּביירפ רעד ףיֹוא ןוא
 ;דהֹּפ רעד רעטנוא ,"ןויצ ינויצ, יד ןופ
 ונכָארָאּב .ב ןופ גנוקריו רעכעלנעז
 ןיא ,צ"ּפ יד ֹוצ רעּבירַא ןילרעּב ןיא

 קיטעט זיא רע גנוגעװַאפ רעכלעװ
 ,(תוקספה טימ) 1905 רעּבמעטּפעס טניז
 רעד ןיא ןסעזעג 1906 לירּפַא -- רַאונַאי

 סלַא טקילײטַאּב ךיז ,גנוטסעפ רענילדָאמ
 ןטיײװצ םעד ףיוא ןליוּפ ןופ טַאגעלעד
 :ַאװצ ,עקָארק ןיא רָאּפנעמַאזוצ:ײטרַאּפ
 ןוא ןישַאכ .ַא ,ָאכָארָאּב ,ּב טימ ןעמ
 צ"פ ןופ טַאגעלעד סלַא --- ןטיורנילרעּב
 ,1907 ,גַאה ןיא סערגנַאק ש101 ןפיוא
 ץנערעפנַאק:סגנודנירג רעד ףיוא ךיוא
 ,דנַאּברַאֿפ:צ"ּפ ןכעלטלעװלַא םעד ןופ
 ןגיצעגקירוצ ךיז 1915 ןיּב 1907 ןופ
 טקילײטַאּב ךיז ןַאד ,גנוגעוװַאּב רעד ןזפ

 ץנערעֿפנָאק:ײטרַאּפ רעװקסָאמ רעד ןיא
 :גירגעג 1918 רעּבמעטּפעס ,1916 יַאמ
 ןַאד טניז ,ב"טּפ ןיא עפורג:צ"פ א טעד
 :נַאק 1919 ,ײטױַאּפ רעד ןופ ק"צ ןיא
 טלייוועגסיוא ,םייט:גנודגירג םוצ טרידיז

. )9( 
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 ַארעטיל ,טָארטָאטש רעװעשרַאװ ןיא
 ןעוו ,1906 ןּביױהעגנָא טייקיטעט עשיר
 םירפא ןוא ןיקסַאר ןויצנּב טימ ןעמַאזוצ
 ןרעמונ ייווצ ןּבעגעגסױרַא דלעפנעמולּב

 עשידוי סָאדק ןאגרָא ןלַאגעלמוא ןופ
 ץרעמ ---1917 ץרעמ ,"טרָאװ:רעטײּברַא
 :טנעצ םעד ּבײטּפ ןיא טריטקַאדער 8
 דנַאלסור ןיא צ"ּפ יד ןופ ןַאגרָא ןלַאר
 הליחּתכל) 28/680828 2260י14 קסו

 1008 6166 0880 40681618 ט"א

 ,מנ 24 סױרַא ,2 6 תס ח ח
 םעד ןיא ןּבירשעג ,(ןגיובקורד 2 וצ
 :רַאװ ןליוּפ ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ ןַאגרָא
 ּבילוצ טָאה עכלעװ) "גנוטייצרעטייּב
 טוומעג לָאמ 30 רעּביא םימעט:רוזנעצ
 ,"דנעגוי עיירפא ,(לטיט חיא ןרעדנע
 ןט6ז8ססז  ,ןיוו ,1616 1196מ6 ,עשרַאװ

 ,"גנוטייצ : רעטייּברַאװ = ,ןירּב 4, 
 ,יטייצ יד, ,"רעפּפמעק ןעשידיאק ,ענווָאק
 ,1126488ס ,ןָאדנַאל . ,"געוו רעזנוא, ,י"נ
 -רעטײּברַאא ,?טייצ עיינז ,1921 דנַאלסור
 ?ײאסָאנעוּב ,"עסערּפ יד; ןוא טרָאװ
 :ערּב ןיא) "המדאה} ןוא "תמאק ,סער
 ?סקלָאפ/ ןיא ,ופי ,(גנוצעזרעּביא סרענ
 ?רעשט ,"טייהיירפ, ,גרעּבמעל ,"טַאלּב
 ,,ש ,א ,יקסווַאש ,א ּפ"א ךיוא ,ַא"א ץיװָאנ
 ךיוא ךיז ,ר ,נ ,רעדָארּב (.נ) .ש ,רשע:ירּת
 רעד ןיא סעיזנעצעה טימ טקילײטַאּב
 ןיא טכעלטנפערַאפ ןוא ?טלעוו-רעכיּבח
 רעד ןגעו לקיטרַא ןַא 11 "סקנּפ ןטיורץ
 ןלױּפ ןיא צ"פ םעד ןופ גנוײטשטנַא
 דנַאלסורװ :ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב ןיא
 :ָאטקָא) .גנוריגער:ןטַאר רעד רעטנוא

 ,עשרַאװ) ח(1918 רעּבמעצעד---1917 רעּב
 =עלטפַאשטריװדנַאל ידע ;(78 ז"ז ,9

 רָאא ןיא לארשי ץרא ןיא תוצובק עכ
 =עניטסעלַאּפ ןופ ןּבעגעגסיױרַא) "0
 =סדנַאּברַאפ םייּב דנַאּברַאפ = רעטעּברַא

 רעדח ;(40 ז"ז ,1921 ,ןיוו ,צ"ּפ ָארויּב
 ,"(גנוטכולַאּב ערעלוּפָאּפ ַא) םזינויצ:ילעוּפ -

 הּתסנ == רינ

 עיר
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 .ק .צ ןופ גָארטּפױא ןיא ןּבעגעגסױרַא
 ?נעגרַא ןיא (ןויצ 2 ילעוּפ) ,ּפ ,ס ,י ןופ
 :כישעג ידע ;(44 ז"ז ,1922 ,ןיוו) עניט

 ןופ) דנַאּב רעטשרע / םזילַאיצָאס - ןופ עט

 :יוצנַארפ רעד ךָאנ זיּב ןטייצ עטלַארוא
 ,"ןָאפ-טנגויש ג"פ) ,"(עיצולָאװער רעשיז
 ,(146 ז"ז ,עקָארק

 -- 1884 ןןאז רעד ,רתסנ
 .ש טיווָאנַהַּכ סחנּפ ןופ ס"ּפ (

 ןייא ןופ טמַאטש ,ועשטידרַאּב ןיא .ּבעג
 קרַאטש ,םילּבוקמ ,םינדמל ןדיי ןופ טייֵז
 רעד ןופ ,עמורפ
 ןופ -- רערעדנַא
 ?סטרָאד עטסָארּפ
 .ינשַאּפערָאה ,ןדִיי
 ,רעטָאפ ןייז ,סעק
 ,לדנעמ = םחנמ
 ַאןבעגעג םיאטָאה
 :יךיי עכעלנייוועג
 ןגנויצרעד עש
 ?תיּב ןוא רדח ןיא טנרעלעג טָאה רע
 :סרַאטש רעד רעטנוא ןעװעג ,שרדמ
 רעטעּפש ;תודיסח ןופ העּפשה רעטס
 :םעה ןופ רערעל סלַא טקיטפעשַאּב ךיז
 ןדמערפ ַא ףיוא טּבעלעג רָאי 12 ,שִיער
 ןוא ןטילעג קרַאטש סָאװ ּבילוצ ,ןעמָאנ
 ,ןענַאטשעגסיױא ליפ רעייז ךיז ךעלרעניא
 ןיא רע טָאה ,ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא גנוי
 ןיילק ַא טימ טריטויּבעד רוטַארעטיל רעד
 -- .ןעויטָאמ ןוא ןעקנַאדעגק ט"א לכיב
 רעטצעל רעדפ) "עזָארּפ ןיא רעדעיל
 ץפיוא שוריּפ ַא -- םירמק ןוא "שנעמ
 ,ענליו ;"א!סזעד84 1888 ןופ וויטָאמ
 ףיוא ןגיוצעג טָאה סָאװ ,(23 ז"ז ,7

 טײקמַאוװקרעמפיױא יד רעגנַאפנָא םעד
 םעד ךרוד ןזיירק עשירַארעטיל יד ןיא
 רעד ןוא ליטס ןפיירמוא םגה ,ןלעניגירַא
 טָאה ןַאד .ןויטָאמ יד ןופ טײקטגַאװעג
 יטסירטעלעּב ייר ַא טכעלטנפערַאפ רע
 =טַאנָאמ עשירארעטילװ יד ןיא ןכַאז עש



01 

 "ךַאנַאמלַאװ .סקילערָאג ,ש ,"ןעטפירש
 ּב"מז סעצרּפ ןיא ךיוא ,ערעדנַא ןיא
 ?היפרעפ ַא ןופ לעכיּב:גָאט ַא) "שידויח

 ס--ג ךַאז עקיצנייא יד רשפא -- "רער
 :יטַאס סָאו טע ,ןשיטסילַאער ןייר ַא ןיא
 רעמ ךָאנ ןּבָאה עכלעװ ,(ןָאט ןשיר
 ?רַאנגײא ףיט ןוא עיינ סָאד טקעלּפטנַא
 'ןויטָאמ ענייז ןוא ליטס ןייז ןיא עקיט
 ט"א ךוּב ןייז סױרַא זיא טייצ רענעי וצ
 ?גָארּפפ ג"'פ) "דרע רעד ןופ רעכעה;

 :קַארַאכ---(53 ן"ז ,1910 ,עשרַאװ ,"סער
 :ןצנײרַא ס--נ הנווּכ רעד טימ שיטסירעט
 קיטסירטעלעּב רעשידיי רעד ןיא ןעגנערּב
 הנווּכ עקיזָאד יד .הלּבק רעד ןופ סעּפע
 ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ךיוא זיא
 =עג ןוא גנַאזעגפ ט"א רעויל ךוּב ןייז
 ,(84 ן"ז ,1912 ,וועיק ,ג"פ:טסנוק) 'טעּב
 עטלּפענרַאפ יד טימ ךיילגוצ רעּבָא
 ןוא טָאג ןגעװ ?םינונחּת ןוא תולפתח
 ןעגנילק ("דנו ענק גנולײטּפָא) סָאַאכ
 ןוא ערערָאלק ןוא ערעטושּפ ָאד ןיוש
 שטנעמ ןוא טלעוו ןגעוו רענעט ערעפייר
 יד ףיואק ,"רימש ןעמץעָאּפ יד) דיי ןוא

 2עג רעד ךיז טריּפש סע ןוא ("ןעריט
 ,("םירישה ריש ןופפ) ךנּת ןופ קַאמש
 טיײקיטעט ערַאּבטכורפ ערעדנוזַאּב ַא
 ןופ טיײצ רעד ןיא טלקיװטנַא .ג טָאה
 רע ןעוו ,ידָאירעּפ רעוועיקז ג"ֵא םעד
 רעד ןענָאסלעגרעּב דוד ךָאנ ןעוועג זיא
 :ידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ רעטסקיטכיוװ
 טָאה רע .עניַארקוא ןיא עזָארּפ רעש
 .ל ענעדיישרַאפ יד ןיא טקילײטַאּב ךיז

 ,טייצ רענעי ןופ ןּבַאגסױא עשירַארעט
 ,א"א "גנַאגפיואק ,"סנגייאפ ּב"מז יד יװ
 :ףשעמז ענייז טכעלטנפערַאפ םרָאפכוּב ןיא

 ,1918 ,ג"פ רעוועיק) "ןזרעפ ןיא ךַאל
 טקורדעג ,1919-עגַאלּפױא עט2 48 זיז
 טקורדעגרעּביא רעטעּפש ,יזקע 4700 ןיא

 ,1921 ,עשרַאװ ,"עגיל-רוטלוקפ ג"פ ןופ
 עניילק) "ןוויטָאמח גנולמַאז ַא ,(156 זיז
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 ,וועיק ,ג"פ:הכולמ ,"קירילח קעטָאילּביּב
 עטלייוועגסיוא טצעזעגרעּביא טָאה (2
 =רוטלוקש ג"פ) ךעל'השעמ סנעסרעדנַאװ
 רעש ,318 ז"ז ,1919 ,ועיק ,"עגיל
 עטצריקרַאפ ;יקציסיל .א ןופ טַאלּב
 ןיא טקורדעג ,93 ז"ז ,1920--עּבַאגסיױא
 ?לוקז ג"פ--עּבַאגסױא עיינ ;  .זקע 0
 ךיוא ןַאהרַאפ ; 1922 ,עשרַאװ ,"עגיל:רוט

 ?השעמ 10 יד ןופ ןּבַאגסױא ערעדנוזַאּב
 ןיא טּבעלעג רע טָאה 1920 םורַא ,(ךעל
 טכַארּברַאפ טייצ עסיויעג ַא ,עװקסָאמ
 ניק רעשידיי רעטפַאהרעטסומ רעד ןיא
 ןַאד ,עקוָאכַאלַאמ ןיא עינָאלָאק?רעד
 :רעּב ןיא טּבעלעג ,דנַאלסור טזָאלרַאפ
 ייר ַא טכעלטנפערַאפ ,גרוּבמַאה ןוא ןיל
 ,םָארטשװ רעװקסָאמ ןיא ןכַאז עיינ
 רעגיר ,"עקירפַא-םורדז רעגרוּבסינַאהָאי
 ,1 "םיורגלימז רענילרעּב ,"ןעיטַאּבמַאסח

 :טישז ןופ ר"א "ןּבעל עיינ סָאדז רעיי"נ
 טימ ןעמַאזצ ,ַא"א רעגינ ןוא יקסווָאל
 :פיונוצ ָאקטיווק ּבײל ןוא ץישוויל השמ
 .רײ) "קידנעייגז ט"א ּב"מז ַא טלעטשעג

 יא רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא ,ר .ס ,פ ס
 רַאפ טַאירַאסימָאק םַאּב עיצקעס רעשיד
 =מַאזַא .(71 ז"ז ,192ג ,"גנודליּב:קלָאפ
 דָאירעּפ ןטצעל ןופ קרעװ ענייז ןופ גנול
 "טכַאדעגי ט"א .ּב 2 ןיא סױרַא זיא
 ,1922 ,ןילרעּב ,"ג"פ רעשירַארעטילי)
 י ןופ טנכײצעג עליה ;2871243 זיז
 -עגיצ סָאד ןוא ריזנ רעדח 1 :(וָאקיישט
 2ערג ןפיוא, ,"םידש? ,"גרַאּב םוצא ,"על
 ;"רעלעק:ןייוו ןיא; ,"דלַאװ ןיאז ,"ץענ
 ןוא רַאנ רעד ,"טּפעקעגײ ,"רסומק 1
 השעמ:אבּב ַאז ,"רּבדמח ,"חור-דלַאװ רעד
 ז'ז) "םיכלמ יד טימ השעמ יד רעדָא
 טרעקעגקירוצ ךיז סנטצעל -- ,(286--+5
 ןופ ענייא זיא .נ -- ,דנַאלסורנטַאר ןייק
 רעד ןיא ןעגנוניישרע עטסלעניגירָא יד

 רעקילָאּבמיס ַא .רוטַארעטיל רעשידיי
 ןצ טכוזעג רע טָאה ,רעקיטסימ ַא ןוא
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 :סקלָאפ יד תוישעמ ענייז ןיא ןקע:ּפטנַא
 :סקלָאפ רעשידי רעד ןופ קיטנַאמָאר
 ?עג עשילרעטסיוא עלַא יד טימ--השעמ

 =עטערש ,םיצל יד טימ ,עריא ןטלַאטש
 ?גואֹוו ,סרעלטעּב ,סרעייג ,תולזמ ,ךעל

 ?שירעלָאמ רעצנַאג ריא טימ ,סאבּב:רעד
 רעטלּפענרַאפ רעמערַאװ ריא ןוא טייק
 ,טײקטלּפעגרַאפ עקיזָאד יד טָא ,גנומיטש
 ,טײקטגָאזרעד-טינ ןוא טייקידהזימר ןייז
 "השעמ ךותּב השעמק ןופ ענייז רינַאמ יד
 :עלַא טינ ן-נ ייּב רעּבָא ךיז טדניּברַאפ
 םעד ןעניפעג וצ טסנוק רעד טימ לָאמ
 עטסכעה יד ןוא ,רעזעל םעד וצ געוו
 "נגייא ףיט רעד זיא ענייז גנוכיירגרעד
 רעטרעװ עיינ ןיא ךייר ,ליטס רעקיטרַא
 .בָאק עשיסקַאטניס ןוא ןעגנודנעוו ןוא
 ?סקלָאפ ךָאד  ןוא טריניּפַאר ,סעיצקורטס
 ןטייקכעלגעמ עשירפ טימ שידיי:ךעלמיט
 2ַאֹּבַא ,ןפַאש ןשירעלטסניק םעיינ רַאפ

 :רעדניק ס--נ ןעמענרַאפ טרָא ןרעדנוז
 ואו ,"(ןזרעפ ןיא ךעלהשעמז) תוישעמ

 עיינ ץנַאג טקעלּפטנַא טָאה רעטכיד רעד
 ,טָאּפע"סקלָאפ ןשידיי םעד ןיא ןוויטָאמ
 יד ;ןטנעמעלע עכעלטלעוו ןייר ענייז
 ןוא םינּבר ןייק טינ ןענייז ָאד ןדלעה
 ןוא דנירפ עטנעָאנ יד רָאנ ,םיקידצ

 עמיטניא עטלַא ,רעדניק יד ןופ םירבח

 ?עזימ ,עלעצעק ַא ,עלעגיצ ַא :עטנַאקַאּב
 ?געה ,עלעזיורּב ,עלעּבָאּב ,עלעזיימ:על
 רעד ;ו"זַאא טױרלילּפעק-לזָאה ,עלעד
 טיג טגיל סָאּפע-תויח ס--נ ןופ רעטנעצ

 יד ןופ ץיטסירעטקַארַאכ רעד ןיא ױזַא

 ףרוד ייז ןקעלּפטנַא ןיא יו ,אפוג תויח
 ןעיזַאטגַאפ-סקלַאפ רעד ןופ עמוירּפ רעד

 רעקידעּבעל רעקידװעליּפש רעד וצרעד
 *השעמ יד ןופ ליטס רעכעלמיטסקלָאפ
 המשנ רעד רַאפ שינעדנעטשרַאּפ יד ,ךעל
 יד ןופ סנייא רַאפ יז טכַאמ דניק ןופ

 :ניק רעשידיי רעד ןיא קרעװ עטסנעש

 טָאה .ג רעכלעו רַאפ ,רוטַארעטיל:רעד

 העטטענ -- רּתסִנ

 ןַא ןּבירשעג ;
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 =נָאק ןייז ךרוד טסנידרַאפ ןסיורג ַא ךיוא
 סנעסרעדנַא ןופ גנוצעזרעּביא רעלַאינעג

 ,ךעלהשעמ
 ך"ז ,11 ,ןעטפירש ענעּבילקעג ,תובשחמ-לעּב

 ,רעגינ ,ש 11910 ,םמק, (06038416 6

 --140 ז"ז ,{ ,1913 ,"טלעוו רעשידוי רעד , ןיא

 .560060190116 2400219- ןיא ,ןאמגילעז .ר 2
 .שמ :;(ןדיייחרומ יד טעמדיװעג 'ה סָא) 6

 41 ,1919 ,וװעיק ,"טלעוװירעכיּב , ןיא ,וװָאקַאװטיל
 ,ליזימ .נ 11924 ,"סעמע , ןיא 10 ;223--22 זיז
 עזעיגילער, 14 18 ,"רעטעלּב עשירַארעטיל ,, ןיא

 ןוא עטנעָאנ, ןיא ,"השעמיסקלָאפ עכעלטלעוו ןוא

 ןיא ,רעדנעלסיוא ,1 1169--162 ז"ז ,"עטײװ

 ,"טלעװ-רעכיּבא ןיא ,ןילטײצ ןרהא ;1  ,*םָארטש ,
 ,"טלעװירעכיב, ןיא ,ןאדדאק .ש .ח 1 ,4

 *96--90 ז"ז 9, 4:-5, 

 - 184) (/.מ .א) .* רעטמענ

 ןיא (?) עטיל רעד ןיא .ּבעג (118
 רעד רעטנוא ,ליּכשמ ַא ןעוועג טנגוי רעד
 עשיטסילַאיצָאס עטשרע יד ןופ גנוקריוו
 יל י) שיערּבעה ןיא רעלעטשטפירש

 =ָאס ַא ןרָאװעג (וו"זַאא ל"להי ,רָאטנַאק

 =םעװ עּפורג רענליוו רעד טימ ,טסילַאיצ

 ,עּפסַאק .ּבא ןופ טריזינַאגרָא ,"םלוע

 רעד טיול) 1882 עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
 =וקעג .נ זיא--רמרמ ,ק ןופ גנולייטטימ
 םורַא ,רעטעּפש עקירעמַא ןייק ןעמ
 לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג ,(88-+7

 ,גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי רעד ןיא
 ןעװעג ןַאד זיא י'נ ןיא זיוה ןייז ןוא
 םעד ןופ ןרעינָאיּפ יד רַאפ רעטנעצ א

 פַאּב .עקירעמַא ןיא םוילַאקידַאר ןשידיי

 טימ טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה סרעדנוז

 =גָא טָאה ןוא עיגילער ןגעק ּפמַאק ןייז

 ט"א ךוּב "שיסרוקיּפא;

 פמַאק םעד תעשּב ,"טָאג רעשידיא רעד

 רעללימ עז) יטַאלּב דנעגָאז םעד םורַא

 יד ןופ רענייא ןעועג רע זיא ,(סיאול

 יעיציזַאּפַָא רעד ןופ רעײטשרַאפ:טּפױה

 ,"טפנוקוצז רעד ןופ גנּוײנַאּב רעד יי

 =ֹג טלייװעגסיוא רע זיא .,1902 רַאונַאי
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 -רושז םעד ןופ רעטלַאװרַאפ סלַא ןרָאװ
 טײצ וצ טייצ ןופ טָאה רע ואװ ,לַאנ
 .ןעלקיטרַא ןּבירשעג ךיוא

 רעשידיא רעד ןופ עטכישעג יד, ,ןיגרֹוּב ,ה

 י"גנוגעועב רעטײּברַא

 (1919 -- 1889) וּברַאּב ינַאיצמענ

 זַאג ןיא ,ּבעג ,שטייד .,ּב ןופ םינָאדװעסּפ
 רעשיריל רעטרַאצ סלַא טנַאקַאּב ,ץַאל
 -יֵל רעשינעמור רעגנוי רעד ןיא רעטכיד
 ןייז ןופ רָאי ייווצ עטצעל יד ,רוטַארעט
 טימ טריסערעטניארַאפ רעמ ךיז ןבעל
 :ור ףיוא טצעזעגרעּביא ,טסנוק רעשידיי
 "ןעידָאלעמ עשיערּבעהק סענייה שינעמ
 ןיא ןּברָאטשעג) טוט ןייז רַאפ ץרוק ןוא
 ?רעּביא ענייז טכעלטנטערַאפ (טשערַאקוּב

 בקעי רעטכיד עשידיי יד ןופ ןעגנוצעז
 רעד ןיא רעּפָארג ,י ןוא גרעּבנרעטש
 ,214010064 רעשידיי:שינעמור

 -- 1882) ןועמש םָאּפענ
 1904 דַארגטעװַאסילעי ןיא ,בעג (

 ןיא 1908 טניז ,זירַאּפ ןייק טרעדנַאװעגסױא
 ,לַאערטנָאמ ןיא טּבעלעג טשרעוצ ,עדַאנַאק
 ?ױַאפ 1910 טניז ,ָאטנָארָאט ןיא סנטצעל
 םיריש עשיּפע ןוא עשיריל טכעלטנפע
 :עקח יװ ,ןטפירשטייצ רעדַאנַאק יד ןיא

 סָאדװ ,"געו רעדװ ,"רעלדָא רעדענ
 עשידיא סָאדע ,(לַאערטנָאמ) "קלָאּפ
 ,"גנוטייצ רעטײּברַאא ,(געּפיניװ) ,ײטרָאװ
 ןופ ר"א ?עדַאנַאקפ ּב"מז ,(ָאטנָארָאט}

 ײןסנַאוינש ,1919 ,ָאטנָארָאט ,גרעּבנעזָאה ,ל
 ;עמַא ןיא ךיֹוא יװ ,לַאגיס ,י י ןופ ר"א
 ןופ רעטעּברַאטימ ,ןּבַאגסױא רענַאקיר
 ןיא .ָאטנָארָאט ןיא ײלַאנרושז ןעשידיא;

 ןיאז ט"א רעדיל גנולמַאז ַא םרָאפכוּב
 ,(1926 ,ָאטנָארָאט) ײלגנַארעג

 (1919 13/א1--1880) עשוהי רעקענ
 ןירַא גנוי רע זיא ,עיצילַאג ןיא .בעג
 2יײז ןוא ,גנוגעװַאּב:רעטעּברַא רעד ןיא
 סלַא ןעמונרַאפ גָאט ןצנַאג ַא קידנע
 רע טָאה ,טַאטשרַאװ ןיא רעדניּבנייא
 רַאפ ןּבעגעגּפָא טייצ עיירפ לסיּב סָאד
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 תוחוּכ ענעגיא טימ ,גנודליּבטסּב?עז
 ןיא טפַאשטנַאקַאּב עטוג ַא ןּברָאװרעד
 צ ,רוטַארעטיל רעשיטסילַאיצָאס רעד
 .ס .ּפ .ּפ רעד ןיא קיטעט ןעוועג טשרע
 םַאגרָא ןצ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו
 עקידנעטשּבלעז ַא עיצילַאג ןיא ןריזינ
 ,ייטראפ עשיטַארקַאמעד:לַאיצַאס עשידיי

 2ףיזינַאגרַא רעד וצ ןענַאטשעגוצ ,נ זיא

 ןַאד) רעלגייאניוא לרַאק ר"ד טימ עּפורג
 טלקיװטנַא ןוא שארּב (טנעדוטס ַא ךָאנ
 יד קידנריפנָא ,טייקיטעט עשיגרעגע א
 רעטעּביױא עשידי יד ןשיװצ טעּברַא
 ךיז ןּבָאה עקָארק ןיא) גרעּבמעל ןיא
 י רעד רַאפ גנוגעַאּב רעד ןופ שארּב
 :סָארג קירנעה טקוועגסױרַא .ּפ .ד .ס
 רענדער רעטוג ַא ,(סָארּב .י ןוא ןַאמ
 ימורַא ,זיא .נ ,רָאטַאטיגַא רעקִיעפ ַא ןוא
 םעד ךָאנ .עיצילַאג ץנַאג רעּביא ןרָאפעג
 ,ײטרַאּפ רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ:סגנודנירג
 ,1905 ינֹ" ןט10--ןט9 םעד גרעּבמעל
 :ער סלַא ןרָאװעג טליײוװעגסױוא .נ זיא
 :לַאיצָאס רעדע ןַאגרָא ריא ןופ רָאטקַאד
 ךיוא טָאה רע .עקָארק ןיא "טַארקַאמעד
 רעד ןיא לײטנָא ןקיטעט ַא ןעמונעג
 רעד תעשּב ,גנוגעווַאּב רעלענָאיסעּפָארּפ
 ןטלַאװפיוא טוװרּפעג רע טָאה המחלמ
 ןיא גנוגעװַאּב:רעטעּברַא עשידיי יד
 .רַא וצ טרעהעגפיוא טינ ןוא עקַארק
 =עג טָאה רע) טייהרעקנַארק ךיוא ןטעּב
 יד ויּב (טײהקנַארקרעקוצ ןופ ןטיל
 .ןּבעל ןייז ןופ געט עטצעל

 ר"ד { 211--210 ןיז ,1 ,"חולירעטיײברא}

 ,ד ,ס ,י רעד ןופ עטכישעג רעד וצ, ,סָארּב ,י

 ,11 ,"סקנפ ןטיורע ןיא ,"עיצילַאג ןיא ;פ

 ַא טסַאפרַאפ טָאה -- .א יקסנירענ
 "ןעלהָאצסיוא ףיוא ןתח ַאװ ט"א ןַאמָאר
 ,(1876 ,וועינעשעק)

 םורַא--1840 םורַא) באז-הדוהי ךפנ
 ןעמוקַאּב ,ּבֹוג רעקסנימ ןיא .ּבעג (1
 טנרעלעג ןוא גנויצרעד עלענָאיצידַארט ַא
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 ?ריו רעד רעטנוא רע זיא ,תובישי ןיא
 *ניא רוטַארעטילהלּכשה רעד ןֹופ גנוק
 :ליוו ןייק ןעמוקעג ןרָאי רעק60 יד ןטימ
 בַאר רעד ןיא ןטערטעגנײרַא ןוא ענ

 טקעטשעגנָא ךיז טָאה רע ואוו ,לושרענ
 *עג ןוא םזילַאיצַאס ןופ ןעעדיא יד טימ
 ןרהא ןופ זירק םעד וצ טנעָאנ ןעװ
 ןופ סױרַא .ןַאמרעּביל ןוא שטיוועלעדנוז
 יו םעדכָאנ) לושרעניּבַאר סַאלק ןט5
 רע זיא ,(טכַאמרַאפ 1873 ךיז טָאה יז
 ןּבעגעג ןוא קסנימ ןייק ןרָאפעגרעגירַא
 :צג ,קיטעמטירַא ןוא שיסור ןיא ןדנוטש
 ףיוא קידנקוק טינ ,טיונ סיורג ןיא טּבעל
 .רערעל סלַא טעטירַאלוּפָאּפ רעסיורג ןייז
 ?גירגעג ןרָאי רעק70 יד ףוס זיאס זַא
 עשידיי יד קסנימ ןיא ןרָאװעג טעד
 ןדַאלעגנייא רע זיא ,לוש= ועקרעװטנַאה
 :עּפש ןוא רערעל סלַא וצניהַא ןרָאװעג
 :לַאװרַאפ סלַא ןרָאװעג טמיטשַאּב רעט
 רע עכלעװ ,טלַאטשנַא רעד ןופ רעט

 הגרדמ רעכיוה ַא וצ ןּביוהעגפיוא טָאה
 ןימ םעד ןופ עטסעּב יד ןופ ענייא סלַא
 ךיוא .ג טָאה קסנימ ןיא ,דנַאלסור ןיא
 :יטסילַאיצָאס עוויסנעטניא א טלקיװטנַא

 וצ ךיוא ןּבױהעגנָא ןוא טיײקיטעט עש

 ב"כ) הדוהי:ןנחלא ישטלָאּבַאס
 ןיא .ּבעג ( -- 1890 ירשּת
 טנרעלעג ,.ס יכדרמ ןופ ןוז ,טשעּפַאדוּב
 ןוא טשעּפַאדוּב ןיא רעכַאּב .פָארּפ ייּב
 ןַאד ,זירַאּפ ןיא יװעל ללוּכה בר םִיִיּב
 ,עיפָאסָאליפ ר"- לטיט םעד ןעמוקַאּב
 =רַאק עשירַארעטיל ןייז ןּביױהעינַא 8
 שירַאגנוא ףיוא טצעזעגרעּביא ליפ ,ערַײי
 סירָאמ ןופ ,שידיי ןוא שיערּבעה ןופ
 ,גורפ ,םכילע?םולש ,ץרּפ ,דלעפנעזָאר
 :ָאפ ןכָאנ .ַא"א ןָאדרָאג ,יקסווָאכינרעשט

 ףרוד םזילַאיצָאס םעד ןרידנַאגַאּפָארּפ
 ןעװעג זיא רע ."םעל לוקח סנָאסניקדָאר
 ףךרוד ןענעבנגוצניירַא רעלטסניק ַא שממ

 יַאּברַאפ ײלרעלַא גנוטייצ רעקיזָאד רעד
 יייטש ןייז .ןעעדיא ןוא ןעקנַאדעג ענעט
 לעטשנָא םעד ןכַאמ ֹוצ ןעועג זיא רעג
 =סיה ןגעװ ןעעדיא ענייז ןוא דיגמ ַא ןופ

 *ַאק ןוא טעּברַא ,םזילַאירעטַאמ ןשירָאט
 -נעיורפ ,טייהיירפ רעלעודיווידניא ,לַאטיּפ
 רעד ןיא ןשטײטוצנײרַא--וו"זַאא טכער
 ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ .ךָאװ רעד ןופ הרדס
 ןרָאװעג רע זיא ןרָאי רעק80 ּבײהנָא ןופ
 ַא רעייז טריפעגנָא ןוא ןויצ= בבוח ַא
 ,י"א בושי רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ עקרַאטש
 =ילַאּפ ןופ ןעמוקפיוא םייּב סרעדנוזַאּב
 טקילײטַאּב ךיז טָאה רע .םזינויצ ןשיט
 פָעג ןוא ןסערגנָאק עשיטסינויצ יד ןיא
 =סינויצ עטסוויטקַא יד ןופ רענייא ןעוו
 רעד תעשּב .טָאטש ןיא רעױיפ עשיט
 ןקרַאטש ַא ןעמונעג רע טָאה המחלמ

 =יא רַאפ טעּברַאספליה רעד ןיא לײטנָא

 טציא זיא ,קחצי ,ןוז ןייז--.תונּברק ער
 .ופי ןיא רעטכיר

 ,ןָארטיצ .ל7 .ש ןינויצ ןוקיסקל
 .163--133 ו"ז ,"םירפוסו

 יםישנאק

 עיצקַאדער יד ןעמונעגרעּביא טוט סרעט
 =ַאגנֹוא ףיוא ןּבירשעג .1:09681696} ןופ
 ?ידיסח ןופ תוישעמ ,תודיסח ןגעװ שיר

 ןופ ,םש:לעּב ןופ סעדנעגעל ,םייּבר עש
 םיריש ענייז טנַאקַאּב ןענייז ךיוא ,םלוג
 ,("אבכֹוּכ רֹּבח ןייז לִיִא

 ,דלַאװנירג דלַא-ָטעל ןופ גנוליײטטימ

 לעדָא ַאסקימ) יכדרמ ישטלָאּבַאס
 ןיא עג ;:9:5 :?ןָשנ -- 1821) (סקַאמ

 =נוא ,ישטלָאּבַאס טַאטימָאק ,ןַארוט ףרָאד
 -עג ןײטשנײװ ּבייל ןופ ןוז סלַא ,ןרַאג
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 תובישי עשירַאגנוא עליפ ןיא טנרעל
 ?ימעס:רעניּבַאר רעטשעּפַאדוּב ןיא ןוא
 ,דימלּת רעטשרע רעד קידנעייז ,רַאנ
 רעקיזָאד רעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא סָאװ
 סלַא ,טלַאטשנַא רעטנפעעג סָאװ-רָאנ
 "נֹוזַאֹּב טנכייצעגסיוא ךיז טסילַאנרושז
 ?ַאסיט ןיא םד:תלילע םעד תעשּב סרעד
 ןיא גלָאפרע טימ קידנּפמעק ,רַאלסע
 ,לוּבליּב-טולּב םעד ןגעק עסערפ רעד

 ריאמ ןופ הנמלא רעד ןופ רע זיא ןַאד
 :ער סלַא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא (עז) זייר
 רעטטעּפ רעשידיײװ רעד ןופ רָאטקַאד
 -רַאפ 1887 ךיז טָאה עכלעוו ,"גנוטייצ
 גנוטײצ:ץנערוקנַאק רעד טימ טקינייא
 רעטסעּפ עשידיי עייגא (עז) לייטגערהע ןּופ
 רָאטקַאדער ןעװעג 1886 טניז ןוא ,"גנוטייצ
 ,=םעסת16567 לַאנרושז ןזעיגילער םעד ןופ
 ןוא םזינויצ ןגעק טּפמעקעג טָאה סָאװ
 ףיוא טצעזעגרעּביא טָאה .םזילַאנָאיצַאנ

 =ייא ,עטכישעג עשידיי סצערג שירַאגנּוא
 ּתכסמ ןופ ןוא אּתדִגא רעד ןופ ןלייט עקינ
 רעד שירַאגנוא ףיוא ןּבירשעג ,ןירדהנס
 ?טנפערַאפ ,ןבעל ןשידיסח ןופ ןעגנולייצ
 תועיסנ ענייז ןופ ןעגנוּבײרשַאּב יד טכעל
 ,דגַאלשטייד ,עילַאטיא ,לאושי:ץרא רעּביא
 ?גולייצרעד שירַאגנוא ףיוא טצעזעגרעביא
 :ףכומ עלעדנעמ ןופ םיריש ןוא ןעג
 ,ג"לי ,שַא?םולש ,טכילעםולש ,םירפס
 ךיז רע טָאה יכנא ירבע פ"א ,קילַאיּב
 ?טייצ עשיערּבעה ןיא ךיוא טקילײטַאּב
 ,ןטפירש

 :ָאעל ןופ גנולייטטימ { 4111 ,םס {8} ,ןם

 ,/ 1922 ,"טפגיקוצ , ,ןריּפש יבצ ;דלאוונירג דלָאּפ

 ,רַאפ רעד -- ,ש (? ןמלו) לעּבָאס
 טיא ןעמַארג ןיא קרעװ ַא ןופ רעסַאּפ
 םוצ -- םיחוּכיו יד רעדָא םיגוויזח
 ,עשרַאװ) "ןעּביירטרעפ טייצ ןעגיטסול
 יײר עצנַאגַא טגנערּכ סָאוװו 4
 ןיא ןּבירשעג ,ןצנעטנעס עשילַארָאמ
 2װ ,ל טול ,טוּפסיד ַא ןופ םרָאפ רעד

 רעכעלמיטנגייא רעקיטפערק ַא ןיאק -רענ
 ינעדיא ךיוא אמּתסמ ןיא רע ."ךַארּפש
 ףֹּבחֹמ םעד -- לעּבָאס המלש טימ שיט
 -- "םימלוע תורודח ט"א ךוּב םעד ןופ
 :עעשעג עטסקיטכיו יד ןופ קינָארכ ַא|

 ןופ ןסניפעגסיוא ןוא ןעגנוקעדטנַא ,ןשינ
 טייצ רעקיטנייה רעד זיּב םלֹוע תאירּב
 לָאּב ַא ס רעסיוועג ַא -- ,(1865 ,עשרַאוװ)

 =ַאר ַא טצעזעגרעּביא ךיא טָאה ןמלק

 ןייז טימ ָאדַאסָאמלַא רָאטקָאדח ט"א ןַאמ

 ,(1894 ,ןילּבול) ?רעטכָאט

 376 ,216 ו"ז ,+1. ,ױעניװ ,ל ,ֿפָארּפ

 /וא -- 1830 יבצ-בקעי לעּבָאס
 ,עטיל רענווָאק ,לװַאש ןיא ,בעג (3

 ןעוועג ןיא ,קחצי יר ,רעטָאפ ןייז ואוו
 ,תובישי ןוא םירדח ןיא טנרעלעג ,ןייד
 הנותח רָאי 22 וצ
 םלעק ןייק טַאהעג
 :עג רעטייוו ןוא
 ,דומלּת טנרעל
 ןעוועג סנרפמ ךיז
 =יחַּפ ןענרעל ןֹופ

 ץכייר טימ טָאוװ

 ַא ןיא ,רעדניק
 םורַא רָאי רָאּכ
 ןעװעג רָאי 3 ,ענװָאק ןייק רעּבירַא
 סרעשזַאיװָאנ לשריהק ןיא הבישי:שאר
 :ָאלס ןיא בר ןרָאװעג ךָאנרעד ,"לוש
 ?הלּכשה יד טימ טנעקַאּב ךיז ,עקדָאב
 ל"ביר ,וּפַאמ ,א ,ןַאמלוש ןמלק ןופ ױעכיּב
 טימ ןּבעגוצּפָא ןּביױהעגנָא ןיז דוטּב ןוא
 ןיא דוסּב טנרעלעג ,גנודליּב רענײמעגלַא
 ,קיטַאמעטַאמ ,שטייד ,שיסור שרדמ:תיּב
 ןוא ןרָאװעג טקעדעגפיוא ןכיגניא רעּבָא
 ,תֹונּברה :אסכ סָאד ןוָאלרַאפ טזומעג
 -ַאר ןיא ןעמוקוצנָא ענליוו ןייק קעװַא
 ךיגמ ןרָאװעג עלייוורעד ,?ושרעניב
 :ןקעגנָא רעטעּפש ,ןיולק סווָאטַאּפָא ןיא

 ,לושרעניּבַאר רערימָאטישז רעד ןיא ןעמ |
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 ןופ רערעל ןרָאװעג ךיוא זיא רע ואװ
 לושרעניּבַאר יד ןקידנע ןכָאנ .דומלּת
 2ַאמ טרידוטש רָאי 3 ,סעדָא ןייק קעװַא
 ?ףעװינוא ןשידנעלסוריינ ןיא קיטַאמעט
 רעטַאװירּפ ַא ןופ ןגיוצעג הנויח ,טעטיס
 טָאה רע סָאװ ,קעטָאילּביּב-ײל ַא ןוא לוש
 רעד ןופ זיירק םעד ןיא ןײרַא ,טַאהעג
 ןעועג ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעסעדָא
 ,םיוּברעדעצ .א טימ טעדנײרפַאּב טנעָאנ
 טעּברַאעגטימ ןוא .ַא"א םולּכנעיליל ,מ
 ?רעד ,"הריפצהע ,ייץילמה, ,"דיגמה;? ןיא
 :ָאמס ץרּפ ןעוו ןוא ,"רחשה; ןיא טּפױה
 םצ וליפַא ,קנַארק ןעוועג זיא ןיקסנעל
 ךיוא טָאה ,לַאנרושז םעד טלעטשעגפיונ
 עשיערבעה יד טימ טרידנַאּפסערָאק
 ,רעדנעל ענעדיישרַאפ ןופ רעלעטשטפירש

 טשרע ןייז ןבעגעגסיורַא םרָאפכוּב ןיא
 "תומלוע העּבראּב תונויזח הזוחה, ט"א קרעו
 טכַאמעג םיא טָאה סָאװ ,(1872 ,סעדָא)
 םעד ךָאנ ,הזוחה ג"א רעלוּפָאּפ קרַאטש
 .ייֵל ןייז ןעו ,1871 סעדָא ןיא סָארגָאּפ
 טָאה ,ןרָאװעג טרעטשעצ זיא קעטָאילּביּב
 :עמַא ןייק (?1875) טרעדנַאװעגסױא ,ס
 ,קעטָאילּביּב ַא י"נ ןיא טנפעעג ןוא עקיר
 טקילײטַאּב ךיז ,ןדנוטש ךיוא ןּבעגעג
 :טײצ עשיערבעה עלַא ןיא טעמּכ
 ,"ירבעהא יו ,דנַאל ןופ ןטפירש

 =יֵלגנע יד ןיא ךיוא ,"הגסּפה, ,"היחּתה;

 שידיי ףיוא .עשידיי:שילגנע ןוא עש
 ?מַאז עניילק ַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה

 דובּכל } בהז ףעשק ט"א רעדיל גנוג
 :ָאס יבצ בקעי רׂש רשא / ןקוה לארשי
 העּבראּב תונויזח הזוחה רפס רּבחמ / לעּב

 | שטייד שידוי ןיא טצעזרעּביא / תומלוע
 יב טקורדעג) "רעטלַא רעד לארשי
 דובּכלװ תנשּב | י"ג ,יקסווָאלָאּפָאט .מ

 שִיערּבעה ;1877--ק"פל "לארשי יוג דֹוה
 טַאלּברעדָאפ ןפיוא ;(32 ז"ז ,שידיי ןוא

 ;ריש רעד טָא ךָאנ טמוק

 92 ןהָאס --- לעּבָאס

 ,רעדעיל ענעדלָאג עזעיד
 ןרעדירּב ןעּבעיל עניימ ,הָא

 ,איגרענע טימ ןעּבעירשעג

 . ,גיטכיר ןעגייצרעביא וצ
 גיטכיו דנוא ךילרעה יװ +

 ,איועָאּפ רעשידוי סזיא

 ,עכַארּפש עגילײה יד סאד

 ,עבכאז עגיצנייא יד טזיא

 ;טוהט רעדנואװ זנוא טימ עכלעוו

 ,טהילּב עכַארּפש עזעיד ןעװ סאד

 ,טילעארזיא רעד סיײװ ןאד

 {הטומ ןוא ץלָאטש ,זארוק טָאה רע

 עטשרע סָאד רשפא ,לכיּב עקיזָאד סָאד
 ןיא טקורדעג זיא סָאװ ,שידיי ןיא ךוּב
 :רוטלוק ַא ןיולּב טָאה ,טלעוו רעיינ רעד

 עכעלטע יד ןופ .טרעוו ןשירָאטסיה

 סרעדנוזַאּב זיא גנולמַאז רעד ןיא רעדיל
 רעשיליוּפ רעדע ריש רעד טנַאסערעטניא

 ַא טפרַאװ סָאװ ,"אקיועמַא ןיא ןדמל

 ןופ ןעגנוגנידַאּבסנּבעל יד ףיֹוא ןייש
 רעק80 יד רטפ עקירעמַא ןיא ןדיי יד
 ןיא טּבעלעג .ס טָאה 1890 טניז ,ןרָאי
 -- ןּבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ,ָאגַאקיש

 .ןאטיוועל .ה ,א ף"ד םעדייא ןייז ייּב

 ;2306 216 ז"ו ,{ 4{ ,רעניװ ,ל .פָארּפ

 ,י"ג ,"ירבע םוּבלַא ;"אקירמאּב לארשי ימכח,

 ,"תונורכז רפס, ,ןַאמפָאה ,ו .ג 123 '+ ,95

 .כָאט ןַײז ןופ ןעגנוליײטטימ עטַאװירּפ 103 יז
 ,ױמרמ ,ב ךרוד רעט

 -- 1890 20ק0) דוד ןהָאס
 ַא ןיא ,קָאטסילַאיּב ןיא ,ּבעג (

 ,עילימַאפ רעשיסקָאדָאטױֵא רעכעלגעמרַאּפ
 ַא א ןדמל ַא ,ס השמ  ,רעטָאפ ןייז
 ןוא םיריש עשיערּבעה ןּבירשעג ,ליּכשמ

 ןוא "חשבמ לוקא ןיא טקורדעג ךיז
 2ַאיּב ןיא םָארגָאּפ םעד תעשּב ,"דיגמהח
 5ַאֹּב לגנַיי רעקירעי16 סלַא ךיז קָאטסיל
 ?עגסיוא 1911 ,ץושטסּבלעז ןיא טקילײט
 וצ טייצ ןופ .עקירעמַא ןייק טרעדנַאװ
 ,ןעגנולייצרעד ,ןעלקיטיא ןּבירשעג טייצ
 ,טײהרַאװװ ןיא רעדיל ןוא ןציקס

 שטייצז ,".ש .ַא .פע ,"גָאטװ ,ייסטרעװרָאפװ
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 2ָאטסילַאיּבװ ןיא טרידנַאּפסערָאק ךיוא ,ַא"א

 עיינ סָאד; ןיא ,14--1913 "טַאלּבעגַאט רעקי
 רעוט רענעעזעגנָא רעװיטקַא סלַא ,יןּבעל

 :ַאַּב 21--1920 ףילער רעקָאטסילַאיּב ןופ
 טריטקאדער 1921 טניז ,םייה ןייז טכוז
 :סדנַאל ױעקָאטסילַאיּב יד ןופ ןַאגרָא םעד
 רעקָאטסילַאיּב יד! עקירעמַא ןיא טייל
 ןופ לַאנרושז ןקיצנייא םעד -- "עמיטש
 .ןטפַאשנַאמסדנַאל עשידיי יד

 -- 1888 23/1װ) ןָאעל שזדיװַאס
 ןעמָאנ רעטריינַאקירעמַא (

 ןיא .בעג ,שטיװעשַאּבַאש .ל ןופ
 1905 .טַאקָאװלדַא ןַא ןופ ןוז סלַא ענװָאק
 ןעוועג ,עיזַאנמיג רענװָאק יד טכװַאּב
 ןופ טעטימָאק רענװָאק ןופ ךילגטימ
 ?ליוו ןופ ,טריטסערַא -- 1907 ,"דגוּבז
 ,יירפ 1908 סױרַא טכירעגזירק רעג
 ןּבױהעגנָא טײקיטעט עשיטסילַאנרושז
 :ידבוב רעד ןיא ןצנעדנַאּפסערַאק טימ
 :ספליהעג ןעוועג ,"גנוטיײצסקלָאפ; רעש
 ס0886װ0-88022488/8 16- ןופ ראטקַאדערי

 עמצמ ןוֿפ טנעדנַאּפסערַאק ןוא 6005

 ,דנַאלסור ןופ טנַאק ןקידברעמ-ןופצ ןרָאפ
 :נעלסור רעטירד רעד וצ ןלָאװ יד ברע
 ןשיטעדַאק םעד טײלגַאּב עמוד רעשיד
 :ָאיצַאטיגַא ןייז ףיוא װָאירַאגניש רעריפ
 ןוא טעטש יד רעּביא העיסנ רעלענ
 1912 ,דנַאלסור?ברעמ ןופ ךעלטעטש
 :ורפסירוי טרידוטש ,זירַאּפ ןייק קעװַא
 ןיא ןטפַאשנסיװ עשימָאנָאקע ןוא ץנעד
 דרָאמ םעד טניואוועגייּב ,טעטיסרעווינוא
 ,"ןָאסַאורקח עפַאק ןיא סערָאשז ןַאשז ןופ
 ןּברוח םעד ,ענרַאמ רעד ףיוא טכַאלש יד
 :עג ,עקירעמַא ןייק קעװַא 1915 .סמייר
 ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא ןרָאװ
 ,עיפלעדַאליפ ןיא "טלעוו רעשידיאז רעד
 ןּבירשעג עיצולָאװער דעשיסור רעד ךָאנ
 ןיא םינינע עשיסור רעּביא ןעלקיטרַא
 ףליהעג ןעוועג ,עסערּפ רעשילגנע רעד
 ןופ רעטערטרַאפ םעד ,יקסוועיגרעס ןופ

 ,עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשיסור רעד
 גָאיצַאנרעטניאװ רעד ןופ רעטעּברַאטימ
 1918 יַאמ טניז ,"רוטנעגַא-סיינ רעלַאנ
 םעדא ןופ רעטעּבוַאטימ רעקידנעטש
 *ער:סיינ ןעוועג טייצ עסיוועג ַא "גָאט

 רעּביא טּפױהרעד טּבײרש  ,רָאטקַאד
 ײײרעמַא ,רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןגַארּפ
 ףרַאש) קיטילָאּפ רעשיסור ןוא רענַאק
 ,ל ,ץוצינ .א ּפ"א ,(שיטסיװעשלָאּביטנַא
 ףסוי פ"א ,ןציטָאנ עלענָאיצקַאדער -- יס
 עירעס ַא 1918 טכעלטנפערַאפ ןיוועל
 טּבעלעגרעּביא ּבָאה ךיא סָאוװי ןזיקסע
 ץישפיל ןָאעל פ"א ,"דלעפטכַאלש ןפיוא
 ייר ַא -- (יורפ ןייז ןופ ןעמָאננעילימַאפ)
 סדמושמ םעד/ יװ ,ןענַאמָארסגנוטיײצ
 ץיפיואק ,"טולּב ענעגייא סָאדװ ,"רעדניק
 :רַאעגטימ .ַא'א "געוו ןעכילרהעפעג
 יד ןופ? עיגָאלָאטנַא סקעדַאלװ ןיא טעּב

 טקילײטַאּב ,"ןעצרַאה ןופ ןעשינעפעיט
 :רעמָאק ןוא עלעירטסודניא עקינייא ןיא
 2טימ ,קרָאײװינ ןופ ןּבַאגסױא עלעיצ
 יד ןופ דנַאּברַאֿפ םעד, ןופ רעדנירג

 :ָעמַא ןיא ןדיי עשיווטיל ןוא עשיטלַאּב

 ןוא עשידירוי ןייז טמוקלופרַאפ ,"עקיר
 2ַאיּבמולָאק ןיא גנודליּב עשימָאנָאקע
 :טנפערַאפ טינ ךָאנ .טעטיסרעווינוא
 רעד רעּביא שילגנע ןיא קרעו א טכעל
 יב טפַאשרעהסקלָאפ ןופ גנולקיװטנַא
 ;לעפ עשיסקַאסָאלגנַא ןוא עשיװַאלס יד
 ,רעק

 --1893) הילא יקסוװָאקיװַאמ
 םייּב ,יטניגשזַאװ טוג ןיא .ּבעג (

 זיִּב ,דנַאלסורסײװ ,עקנָאלָאּפ לטעטש
 ןַאד ,םידומיל עשידיי טנרעלעג רָאי 4
 רעדיל טקורדעג .,ןרעטסקע ןַא ןעוועג
 :רַאװ ,"תּבש ברעק טַאלּבנכָאװ םעד ןיא
 ןיא ,ּב"טּפ ,"טרָאװ סָאד ןיא ,1914 ,עש
 ,1920 ,קסנימ ,"קלָאפ ןרַאפ/ גנוטייצ רעד

 2ירפַאּבװ צ"צ יד ןופ ןַאגרָא םעד ןיא

 ,קסנימ ,"רעקעווח ןיא ,עשרַאװ ,"גנוא
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 ,קיטסילַאנרושז טימ ךיוא טקיטּפעשַאּב ךיז
 "קלָאפ ןרַאפװ ןופ רַאטערקעס ןעוועג
 :עיצַאמרָאפניא םעד ן פ רעטלַאװרַאפ ןוא
 ןעגנוטיצ רעקסנימ יד ןיא לײטּפָא
 ןבירשעג ,"רעקעוו רעד ןוא "ןרעטש;
 וָאסילע ּפ"א ןציטָאנ ןוא ןענָאטעילעפ
 :עגסורַא רעדיל גנולמַאזַא ,לעװַאס ןוא
 ,קסגימ) "שינעטסעמרַאפװ ט"א ןּבעג
 ,(32 ז"ז ,3

 * -- 1857) בקעי (קּתוש) קעטָאס

 :לָאמ ,ױקַאּב ןיא ,ּבעג (
 ןופ טמַאטשעג טָאה רעטָאפ ןייז .עװָאד
 ?ןטש טָאה .עילָאדָאּפ ,ווָאליַארּב לטעטש

 טעטיסרעווינוא רעניוו ןיא ןיצידעמ טריד

 ןופ רעדנירג יד ןשיװצ ןעװעג ןוא
 ןייארַאפנטנעדוטס ןלַאנָאיצַאנ?שידיי םעד

 רעטעּפש ,(םיוּננריּב ןּתנ עז) "המידקח
 :קַארּפ רע ואוו ,עליַארּב ןיא טצעזַאּב ךיז
 רע טָאה סנטצעל .רָאטקָאד סלַא טריציט
 טױל--ונַאיטעל ןעמָאנ םעד ןעמוקַאּבוצ

 יד ןופ רענייא .טרָאניױאװ ןקילָאמַא ןייז

 עינעמּור ןיא שידיי רַאפ רעּפמעק עטשרע

 שידיי ןּבײרש ןופ רעגנעהנָא ןַא ןוא
 םורַא רע טָאה ,תויתוא עשינײטַאל טימ

 גנולמַאז-רעדיל יד ןּבעגעגסױרַא 2
 ןיא "םעונ לקמ ץנַארקנערע ףלָאװ ןֹופ
 טניז ןוא עצפירקסנַארט רעשינײטַאל

 ?אקֹוּב םעד ןיא טכעלטנפערַאפ 3

 טַאלּבנכָאװ ןשידיי = שינעמור רעטשער

 ןוא ןעלקיטרַא ייד ַא 0100104 4

 --שידיי ןיא ןענָאטעילעפ עשיטסירָאמוה
 :עגלַא ןרעטנוא--תויתוא עשיניײטַאל טימ
 פ"א ךיוא .0026ז 150068 לטיט םעניימ
 ערעד:א עניו ןופ .,תששז+ 80

 :טנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,ןענָאטעילעּפ
 ןיא ,גנוטײצ רעשינעמור א ןיא טכעל

 )8861 560161-56016 אס= :ןענָאמרעד וצ

 יקעל, ןופ עּבאגסיוא רעטשרע רעד טיול (*

 ,1861 --"ןָאקיס

 596 *יקסװעשטַאכָאס -- קעטָאס --- יקסוװָאקיװַאס

 {גז/ 1141 ןסתצוקסז 1מ 2011ז46+ ,6

 =ייר ַא ןיא ןּבירשעג .ַא"א 8005 6
 ,שירײי ןכעלמיטסקלַאפ ןקיטפַאז םענ
 ןענַאטעילעּפ ןוא ןעלקיטרַא ס--ס ןּבָאה
 רעשידיי רעד וצ סערעטניא ַא טקעװעג
 =ימיסַא רעד ןופ ןזיירק יד ןיא ךַארּפש
 :ור ןיא ץנעגילעטניא רעשידיי רעטריל
 ןעמונרַאפ ךיוא ךיז טָאה רע .עינעמ
 ויא ןוא עיגָאלָאליפ רעשידיי רעד טימ
 -גריּב .נ ר"ד ןופ ןרָאװעג ןדאלעגנייא
 =כַארּפש רעציװָאנרעשט רעד ףיוא םיוּב
 טָאה רע רעכלעװ ףיא ,ץנערעפנָאק
 עשיװַאלס יד ןגעוו טַארעּפער ַא ןטלַאהעג
 טײצ עטצעל יד .שידיי ןיא ןטנעמעלע
 רעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ,,ס טָאה
 .נָא ךיז ,גנוגעװַאּב רעשיערבעה רעיינ
 =ערּבעה רעד טימ ךיוא ןּבעגוצּפָא ןביוהעג
 ןיא טכעלטנפערַאפ ןוא עיגָאלָאליפ רעשִי
 ְךַא ,21--1920 ,"ןורושיז רעטשערַאקוּב

 "תוארוהה תמכהש ט"א  גנולדנַאהּפָא
 :בעה ןיא (קבד) "טנעמגַאוקא םעד ןגעװ
 רעקיבלעז רעד ףיוא .םישרש עשייער
 ןבירשעג ךיוא סנטצעל רע טָאה עמעט
 עשידויז טפירשסטַאנָאמ רעסַאי רעד ןיא
 ,"טפַאשנעסיװ

 =לאיחי (.אןּככ יקסװעשטַאכָאט
 .בעג ( -- 1889 4/וז) ריאמ
 =עג ןיא ,םהרבא ,רעטָאּפ ןייז ,זדָאל ןיא
 =סלהק ןוא רחוס רענעעזעגנַא ַא ןעוו
 רדח ןיא טנרעלעג ןָא ראי 2 ןופ .רעוט
 ןעמוקעגנָא רָאי 8 וצ ,רעטָאפ םייּב ןוא
 =יטסינויצ רעטעדנירגעג ןַאד רעד ןיא
 =עג רערעל עטַאװירּפ יב ,לוש רעש

 ןכָאנ ,שיליוּפ ןוא שטייד ךיוא טנױעל
 :עשרַאװ ַא ןיא טנרעלעג טיוט סרעטָאפ
 ןיק קעװַא רָאי 14 וצ ,"לּביטש. רעוו
 =עג ,1910 זיּב טכַארּברַאפ ואוו ,עקָארק
 =עגּפָא ךיז ,קירבַאפנזליג ַא ףיוא טעּברַא
 ףשמ ןיא ,גנודליבטסבלעז טימ ןּבעג
 ןרָאפעגמורַא טײצ רעקיזָאד רעד ןופ
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 ןוא דנַאלשטייד ,ןרַאגנוא ,ךיירטסע רעּביא
 עג 1905 טניז טָאה .רעדנעל עשינכש
 ןעגנולייצרעד ,ןעמעָאּפ ,רעדיל טקורד
 ןּבעגעגסױרַא 1913 ןוא ךעלהשעמ ןוא
 רעדיל ןוא ןדַאלַאּב ,ןעמעָאּפ גנולמַאז ַא
 ז"ז ,זדָאל) "ןעטייצ עליטש ןיאי ט"א
 ףיױא קידנקוק טינ ןּבָאה עכלעוו 5
 ןוא טיײקפירמוא רעכעלטנגי רעײז
 יד ךיז ףיוא ןגיוצעג טעטילַאטנעמיטנַאס

 ןשיריל רעייז טימ טײקמַאזקרעמפיוא
 :לעּב ןופ ףורּפָא םעד ַא'צ עז) ןָאט

 ,"ןעּבעל סָאדװ טַאלּבנכָאװ ןיא תובשחמ
 ?עגסיוא .ס טָאה טייצ רענעי וצ ,3
 ַא ויא רע ואװ ,ןָאדנַאל ןייק טרעדנַאװ
 רעד" ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש

 ,הריקר:לעּב פ"א ךיוא טּבירש ,"טייצ
 ןייז טכוזַאּב 1923 .א"א רעּפעט .,מ

 ךוּב ַא ןּבעגעגסױרַא ןוא דנַאלסטרוּבעג
 ג"פ) "ןטָאש ןיאז ט"א רעדיל ןוא ןעמעָאּפ
 ןופ .(160 ז"ז ,1923 ,עשרַאװ ,ןילטיג .א
 ןיא סױרַא ןענייז קרעװ ערעדנַא ענייז
 :עגַאט ַא ןופ / לעגיּפש ןיאז :םרָאפכו
 "רעדעילח } (42 ז"ז ,1920 ,ןָאדנָאל) "ךוּב

 ז1ס8ז, ס 131461! ;(82 ז"ז ,1921 ,ןָאדנַאל)

 ,(01 ז"ז ,1923 ,ןָאדנַאל)

 -- 1880 2/|) .ג ַאננַאה יקצולַאס
 ,שזוּבישזדעמ ןיא .ּבעג (

 ,ןייטשדלָאג ,רעטָאפ ריא .עילָאדָאּפ
 ריא טָאה ,ליּכשמ ַא דיי ַא ןוא רחוס ַא
 ?דנירג ַא ןּבעגעג
 עשידי עכעל
 טימ גנויצרעד
 ך"נת ,שִיערּבעה
 רָאי 16 וצ ,וו"זַאא
 ןעמוקעג יז זיא

 ,עקירעמַא ןייק
 ןיא טעברַאעג
 .עש ענעדיישרַאפ
 :טסּבלעז טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא רעּפ
 | פגָא ןעװעג יז זיא רעטעּפש .גנודלִיּב

 םעד ןופ ןירַאטערקעס סלַא טלעטשעג
 ,"דנוּב/ םעד ןציטשרעטנוא וצ ָארויּב
 ןופ ןרָאװעג טרישזעטָארּפ קרַאטש זיא
 שַאיציניא ןייז טול ןוא יקסיועשטניוו ,מ
 ייווצ שידיי ףיוא טצעזעגרעּביא עוויט
 .1910 םורַא ,ןעסּביא קירנעה ןופ ןעמַארד
 רַאפ לושכיוהח רעד ןיא ןײרַא יז זיא
 קנַאדַא) י"נ ןיא "ןטפַאשנסיוו רעלַאיצָאס
 ןַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא -- ןטייקיעפ עריא
 ןעמוקַאּב ןוא טַאטסעטַא ןקירעחעג םעד
 טקידנעעג ,(עידנעּפיטס ַא לוש רעד ןיא

 ןגעו עיצַאטרעסיד ַא טימ םוידוטש ריא
 ןַא ןעמונעג טָאה יז .עיצַארגימיא רעד
 =יטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןיא לײטנָא
 ,ןַאמ ריא ןפלָאהעג ,עיצארעדעפ רעש
 עג ייס ,ןטעּברַא ענייז ןיא ,,ס בקעי
 5לּפש .עשירארעטיל ייס עכעלטּפַאשלעז

 טימ טריסערעטניארַאפ ךיז יז טָאה רעט
 טכדַאּב טָאה ,קיגַאגַאדעּפ ןופ ןגַארפ יד
 :ַאיּבמולָאק ןופ גנולײטּפָא:ירָאסעטנָאמ יד
 :רעד ןגעוו ןבירשעג ,טעטיסרעווינוא
 גניר-רעטעּברַא ןופ ןַאגרָא ןיא גנויצ
 רעײנ רעדח ןיא ךיוא ,"דניירפ רעדח
 ןכַאז עשיטסירטעלעּב ּבלַאה ַא"צ) "טלעוו
 םרָאפכוּב ןיא ,("תומשנ עשרעדניקפ ט"א
 =רע עשיזיפ :"דניק סָאדװ :טכעלטנפערַאפ
 עטסעּב יד ןופ דנורג ץ'פיוא / גנוהיצ
 טסַאּפעגוצ ,ןעטעטירָאטױא עשיניצידעמ
 =ידיא רעד ןופ ןעשינעפרעדַאּב יד וצ
 םָאילּביּב-גניר = רעטייּברַאװ) "רעטומ רעש

 ן(194 ז"ז ,1920 ,"'נ ,13 .מונ ,"קעט
 ?רעדניק / דניק ןופ גנוהיצרע עגיטסייגח
 "ןעגנוגנידַאּב = סגנוהיצרע --- עיגָאלָאכיסּפ
 ,(221 ן"ז ,1920 ,י"נ ,"דניק סָאדז ג"פ)
 םעד רַאפ טלעטשעגנעמַאזוצ ךיוא טָאה
 =כֹוּבזַא שידיי ןופ דומיל ןרַאטנעמעלע

 רעד רַאפ לעיּפש:רעטרעװ ןוא ןעּבַאטש
 ,"דגיק סָאדװ ג"פ) "לוש:רעדניק ןוא םייה
 טריפעג יז טָאה טייצ שסיוושכ : ,41
 סנטצעל ;לוש:ירָאסעטנַאמ עשילגנע ןַא
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 =ניק רַאפ סעינָאלָאק:רעמוז ןָא יז טריפ
 ?קַארּפ טימ ּפָא ךס ַא ךיז טיג ןוא רעד
 :ַאנַאדעּפ רעלַאטנעמירעּפסקע רעשיט

 ,קיג

 --1882 27/װט) .ּב בקעי יקצולַאס
 רענדָארג ,וולעז ןיא ,ּבעג- (

 רעשיטַאּבעלַאּב רענעעזעגנָא ַא ןיא ,טנגעג

 רָאי 7 ןופ ,רחוסצלָאה ַא ןופ עילימַאפ
 .עג ןגיוצרעד ןָא
 ,ענליוו ןיא ןרָאװ
 טנרעלעג רָאי 3
 ןַאד ,רדח ןיא
 ַא רָאי 4 טכוזַאּב
 .סקלָאפ עשיסֹור
 =סקע סלַא ,לוש
 טקידנעעג ןרעט
 וצ ןוא עיזַאנמיג
 ?ַאפ ןשידירוי ןפיוא ןעמוקעגנָא רָאי 0
 ?יסרעווינוא רעגרוּברעטעּפ ןופ טעטלוק
 פ"א "דנוּבװ ןיא קיטעט ןעװעג ,טעט
 גַאזוַצ ןט7 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,לַױמַאס
 ?עּפש ,1906 טסוגװַא ,גרעּבמעל ,רָאפנעמ
 :עלטע ,וועיק ןיא ןרָאװעג טריטסערַא רעט
 ?רַאפ ןוא הסיפּת ןיא ןסעזעגּפָא םישדח עכ
 ,גנוקישרַאפ רָאי 2 וצ ןרָאװעג טּפשמ
 שינעּביולרעד ןעמוקַאּב ןתולדתשה קנַאדַא
 עסיוועג ַא ,דנַאלסױא ןייק ןרָאפוצסױרַא
 1909 םורַא ,זירַאּפ ןיא טּבעלעג טייצ
 ?ןטש טָאה .עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקעװַא
 ?מולָאק ןיא עימָאנָאקע עשיטילָאּפ טריד
 ןעמונעג ןוא י"נ ןיא טעטיסרעווינואַאיּב
 רעשידי רעד ןיא לײטנָא ןוװויִטקַא ןַא
 :ײטַאּב ךיז ,גנוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס
 :ַאּפ-ײטרַאּפ טימ "טפנוקוצז ןיא טקיל
 ?יא ןעוועג זיא רע ,ןעלקיטרַא עשיטיל
 רַאטערקעס ןוא רעדנירג יד ןופ רענ
 2עפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידייז רעד ןופ
 עיצַאזינַאגרָא רעשידיי רעד -- "עיצַארעד
 ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ
 :עג זיא עכלעוו ,(.9 .ס) עקירעמַא ןופ

 00 יקצולאס

 :ַאוצ ןט7 םעד ףיוא ןרָאװעג טעדנירג
 :ַאיצָאס ןשידייז ג"ַא םעד ןופ רָאפנעמ
 =עּפ ןיא) "ָארויּב:סנָאיצַאטײגַא ןשיטסיל
 ןעמונרַאפ טָאה ןוא (1912 יַאמ ,ןָאסרעט
 ןטרידיװקיל ןַאד םעד ןופ טרָא םעד
 ?עג טָאה "'עיצַארעדעפ" יד  .?ָארויּבח
 :ידיי רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפש
 עקירעמַא ןופ גנוגעװַאּב:רעטעּברַא רעש
 ,טייקיטעט עטיירּב ַא טלקיװטנַא טָאה ןוא
 ,ג"פ א טעדנירגעג ,סעיצקעל טריזינַאגרָא
 :ַאיצָאס ענעדיישרַאפ ץוחַא טָאה סָאװ
 רעטעלּבגולפ ןֹוא ןרושָארּב עשיטסיל
 =ָאס:שידיי ַא ,ס ןופ ר"א ןּבעגעגסױרַא
 10,000 ןיא ,1914) ךוּברָאי שיטסילַאיצ

 ?קַאדער רעד ןעוועג ךיוא זיא .ס ,(.זקע
 ןַאגרָא ןכעלטנכעווייוצ םעד ןופ רָאט
 =יא רעדע ט"א ?עיצַארעדעפ רעד ןופ
 ,(1913 טעדנירגעג) ?טסילַאיצָאס רעשיד
 ?רָאער םורַא רָאי רָאּפַא ןיא זיא סָאװ
 ט'יא טַאלּבנכָאװ ַא ןיא ןרָאװעג טריזינַאג
 ןטערטעגפױא ַא'צ) "טלעוו עיינ ידח
 רעיי'נ ןיא עדער סקעדַאלװ ןגעק טרָאד
 ןיא ןַאמצײװ םייח דובּכל טַארטָאטש
 :יקולח ּבילוצ .(1921 15װִש ןופ 'מונ
 2?קע רעד ןופ רעדילגטימ יד טימ תועד
 "עיצַארעדעפפ רעד ןופ עוויטוקעז
 .(רָאטקַאדער סלַא טרינגיזער 1921 28/0ש
 ?יל יד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא סלַא
 :ײטַאּב ךיז ?עיצַארעדעּפז רעד ןיא עק
 :מעטּפעס ,רָאפנעמַאצ ריא ןיא טקיל
 טריפעגכרוד טָאה רעכלעוו ,1921 רעּב
 :יטסילַאיצָאס רעד ןופ גנוטערטסורַא יד
 ןיא ןירַא רעדיוװ ןַאד ,ײטרַאּפ רעש
 רעד ןופ עיגעלָאק רעלענָאיצקַאדער רעד
 רעד וצ ןפלָאהעגטימ ,'טלעװ רעיינ
 טימ עיצַארעדעפ רעד ןופ גנוקינייארַאפ
 ךָאנ ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד
 :רַאּפ סרעקריָאװח רעד ןופ גנודנירג רעד
 רענייא ןעוועג ,1921 רעבמעצעד  ,"ייט
 :רַאפ םעד ןופ רעטעּברַאטימטּפוה יד ןופ
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 עיינ יד" ןַאגרָא ןכעלטנכעוו ןטקינײא
 ּבײהנָא זיא סָאװ ,"סעמע -- טלעװ
 ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָאער 1922 לירּפַא
 ןַאגרָא סלַא "טייהיירפ? טַאלּבגָאט םעד
 רעד ןופ עיצקעס רעשידי רעד ןופ
 2וצ ךיז .ס טָאה רעּבָא ןכיגניא .ײטרַאּפ
 ןּבעגעגסױרַא .ריא ןופ ןןגיוצעגקירוצ
 תזחס- ט"א שילגנע ןיא לַאנרושז ַא 3

 נָא רעטעּפש ןוא 110גמ 1 4ססז 210810/צ

 ןופ רָאטקעריד ןיפ טמַא םעד ןעמונעג
 רעד ןופ טנעמַאטרַאּפעד:סגנודליּב םעד
 ןָאיני עטקינייארַאפ) ?דעטײמַאגלַאנַא;
 ,(עירטסודניא ? סגנודיילקַאּב רעד ןופ
 ןענַאגרָא עריא ןופ רעטעּברַאטימ = טּפיוה
 :טרָאפ+ טַאלּבנכָאװ סָאד) שידיי ןיא
 ?עילַאטיא ,(48ט4006) שילגנע ,("טירש

 2ײטַאּב ךיוא ךיז ,שיליוּפ ,שטייד ,שינ

 2יטסילַאיצַאס רעשילגנע רעד ןיא טקיל
 14001230ז ,01299658 ר ,עסערפ רעש

 :טרַאה ָאעל ,יּבָאקיישזד פ"א ךיוא ,ַא"א
 ךיוא סנטצעל) |; 8, 5.1124ז0ז02װ ,ןַאמ

 ?דרַאה ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא לעיציפָא
 ןופ לַאװסיױא ןַא טריטקַאדער טָאה .(ןעמ

 ןוא עירָאעט ידװ ט"א ןטעּברַא סנינעל .נ
 "עיצולָאװער עלַאיצַאס ןופ קיטקַארּפ
 ן"ז ,1921 ,י"ב ,"טלעוו עיינ יד; ג"פ)
 =קול עזָאר ןופ גנונעזרעּביא יד 6
 "ןעטפירש עטלהעוועגסיואק סגרוּבנעס
 :ָאיּב טימ ,288 ז"ז ,1921 ,ג"פ .זרעד)
 ללימ ןאשוד ןופ ןעגנוטיילגייא עשיפַארג

 ךיוא ןּבעגעגסױרַא ,(ןיקטעצ ַארַאלק ןוא
 רעד ןופ שילגנע ןיא ןכַאנַאמלַא עקינייא
 ןוא (1925 ןוא 1923) "דעטײמַאגלַאמַאװ
 ,רַאדנעלַאק א

 רעשידיא רעד ןופ עטכישעג יד) ןיגרוּב ,ה

 ,"גנוגעוװועב רעטיײּברַא

 -- 1869) ןַאמרעה קינלָאס
 רעשילָאק ,יקשַאלּב ןיא .בעג (

 ,עילימאפ רעשיסקָאדָאטרָא א ןיא ,טנגעג
 מל ןטמיראב םעד ןופ טמַאטש סָאװ

 סיטָאס -- קינלָאס --- יקצולאס
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 ?ןימינב רּבהמ ןשידיײטלַא ןוא טסיד
 ןופ רּבחמ םעד ,,ס םהרבא ןּב ןרהא
 ןאורפ ןיוש ןייא / םישנ תוצמ רדס?
 תאשמ ּת"ושק יד ןופ ןוא "ןיילכיוּב
 =ַאק ןיא טנרעלעג רָאי 20 זיּב ,"ןימינּב
 .ּפָא ךיז קיטייצכיײלג ,שרדמ:תיּב רעשיל
 ײדָאטװַא סלַא ןוא הלּכשה טימ ןּבעגעג
 ןוא גנודליּב רענײמעגלַא טימ -- טקַאד
 ַא ןיא רערעל קידנעייז ,1890 ,ןכַארּפש
 טכעלטנפערַאפ ,ףיוה ןשידיי ןשיצירּפ
 טפירשטייצ רעד ןיא "םילשוריז ריש ַא
 ?נָאל ןיא "רעקירָאטסיה רעשידוי רעד
 וצ טײצ ןופ טקורדעג רעטעּפש ,ןָאד
 ןיא ןענָאטעילעפ ןוא ךעלדליּב טייצ
 רעװעקַארק "ןעּבעל רעזנואז ,"געווװ
 18618006 סדלַאװנורג ר"ד ןיא ,"עובשהז
 ןיא ןּבעגעגסױרַא 1915 ,1909 ,811101064
 ט"א רוטַארעטיל?המחלמ ה"מז 4 זדָאל
 :קַאדער 1922 טניז ,"טייצ עגיטצעי ידז
 ,"טַאלּב רעשילאקחװ טפירשנכָאװ ַא טריט
 גנולמאז ַא ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב ןיא
 ג"פ) "ךרע ןוא לעמיהש ט"א םיריש
 ,(44 ז"ז ,1912 ,עשרַאװ ,"רוטלוקח

 -- 1808 15/ו8) לארשי םיסָאס
 ,עילָאדָאּפ ,עטלַאּב ןיא ,בעג (== |

 ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג רָאי 17 זיּב
 וצ ןעמונעג ךיז ךַאנרעד ,שרדמ?תיּב
 : - ףליּב רענײמעגלַא
 קעװַא 1899 ,גנוד
 ,דנַאלסיוא ןייק
 :4ליפ טרידוטש
 ,)טכישעג ,עיפָאס
 :ָאקע עשיטילָאּפ
 :יצָאס ןוא עימָאנ
 ןרעּב ןיא עיגָאלַא

 1902 ,זירַאּפ ןוא
 =נַאגֹרַא רעשידנעלסיוא רעד ןיא ןײרַא
 ןעמוקקייוצ ןכָאנ ,"דנוּב/ ןופ עיצאז
 רעד ןיא טעּברַאעג ,1904 ,דנַאלסור ןייק
 עכעלטע ,טעדָא ןיא טפיוהרעד ,ײטרַאּפ
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 קיסעמלגער ,עמרוט ןיא ןסעזעג .לָאמ

 אַאגרָא עשידנוּב יד ןיא טקילײטַאּב ךיז

 =ײצסקלָאפ ידו ןוא "רעקעוו רעד ןענ

 ?יצָאס יד ןעוו ,1907 ףוס זיּב -- "גנוט

 זיא דנַאלסור ןיא עסערּפ עשיטסילָא

 :עגטימ ןַאד טניז ,ןרָאװעג טקיטשרעד

 ?צי ןופ ןעגנוטייצ עשיסור ןיא טעּברַא

 רעד תעשּב ,סעדָא ןוא דַארגטעװַאסיל

 יד ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג המחלמ
 ,(שיסור ףיוא) "ָאּפָאקעיז ןופ ןּבַאגסיױא
 ןופ ,1108018 םססצסעפ ןופ רעטעּברַאטימ

 ,ה"מז יד ןופ ןוא "ךָאװק רענליוו רעד
 :טיט ענעדײשרַאפ רעטנוא ןענייז סָאװ

 ג"פ םעד ןופ ּב"טּפ ןיא סיֹורַא ןעל
 יו עיצולָאװער:ץרעמ רעד ךָאנ ,"גָאט;
 ןיא ,"דנוּבי ןיא קיטעט ןעוועג רעד

 :טימ ,לגילפ ןשיטסילַאנָאיצַאנרעטניא ןייז

 ט8ק. ןַאגרָאיײטרַאּפ םעד טריטקַאדער

 רעקטנימ ןיא טעּברַאעגטימ- ,6
 ןטימ ןעמַאוצ 1921 גנילירפ ,"רעקעויש
 ער ,ּפ'קר רעד ןיא ןײרַא "דנוּבמָאקז

 =קעסדִיי רעד ןופ ןַאגרָא םעד טריטקַאד

 =עּברַא רעשידיא רעדע ּב"טּפ ןיא עיצ
 =טימ ,('מונ עכעלטע זיולּב סױרַא) "רעט
 ןעוועג 23--1921 ."סעמעא ןיא טעּברַאעג
 ןופ לײטּפָאדַי םעד ןופ רעטלַאװרַאפ

 ןטעטילַאנָאיצַאנ רַאפ טַאירַאסימָאק םעד

 =רעטעּברַא ןפיוא רָאטקעל ,ב"טּפ ןיא

 טעטיסרעווינוא רע?ב"טּפ ןופ טעטלוקַאפ

 ךָאנ ,טעטיסרעווינוא ןשידי ןיא ןוא

 רַאפ טוטיטסניא םעד ןופ גנודנירג רעד

 *סייווניאק -- רוטלוק רעשידנעלסורסייוו

 םעד ןופ טערקעד םעד טול -- "טלוק

 :ָאק:ריפסיוא ןלַארטנעצ ןשידנעלסורסייוו

 ןופ רעריפנָא -- 1924 24/א1 ןופ טעטימ

 םעד ןופ עיצקעס רעשירָאטסיה רעד

 רָאטקַאדער ,טוטיטסגיא ןופ לײטּפָאדִיי

 ןופ עטכישעג רָאפ גנולײטּפָא רעד ןופ

 =ישרַאּפ עניײז ןופ ,"טפירשטייצ; רעד

 ידי ןופ טיּבעג ןפיוא ןטעּברַא ענעד

 604 : ריּפַאס --- סיסָאס

 ?רַאפ רֹוטַארעטיל ןוא עטכישעג רעש

 רעד וצח ןעלקיטרַא ייר ַא טכעלטנפע
 :טפַאשלעזעג עשידיי יד ןופ עטכישעג
 ןיא) "דנַאלסור ןיא ןעגנומערטש עכעל
 ּביײהנָא סעד ,(16--1914 ,םטקג 014038

 יָאקע:לַאיצָאס ידח קרעװ ןרעסערג ַא ןופ
 ןדיי עשידנעלסור יד ןופ עגַאל עשימָאנ
 414 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא

 ,"הלּכשה יציפמ הרבחז ג"פ) ײטרעדנוהרָאי
 ?בישעג רעד וצע ,(64 ז"ז ,1919 ,ב"טּפ
 ןשימָאנָאקע=לַאיצָאס ןשידיי םעד ןופ עט

 ןיא) "רעגייטשסנּבעל ןלערוטלוק ןוא
 רעד וצא ,(1926 דַארגנינעל ,280. ן(נוסהפ

 ?סיוו ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעלַאיצָאס

 ?נוָיצַאּב עשימָאנַאקע:לַאיצָאס --- דנַאלסור

 סָאד ,ןטרעדנוהרָאי אטזוז--אעז ןיא ןעג

 ירסומ, רעד ןוא ןּבעל עלַאיצַאס עשידיי

 ןיא) "טרעדנוהרָאא אשוו--אשו ןיא

 ךָאנ ,(1926 ,קסנימ ,יטפירשטייצז רעד

 ןוא עלַאיצָאס ידצ :טכעלטנפערַאפ טינ
 ןוא םוטנדַיי ןופ ןעעדיא עשינַאיסעמ

 נָא ןייז רעטנוא ,"םוטנטסירק ןטלַארוא

 עשירָאטסיה עשידי יד טיירג גנוריפ

 ּב"מז ַא וצ "טלוקסייווניא? ןופ עיסימָאק
 -לעװ ןיא ,תובושּתו:תולאש עשינּבר ןופ

 ענעדיישרַאפ ּפַא ךיז ןעלגיּפשס עכ

 ןיא רעגײטשסנּבעל ןשידיי ןופ ןטייז

 ּבײהנָא ןַא) טרעדנוהרָאי אצזז ןוא או

 עכלעװ ,טעּברַא רעקיזָאד רעד ןופ

 ןוא יּברבר .י ןופ טריפעגכרוד טרעוו

 רעד ןיא טכעלטנפערַאּפ זיא ,ןַאמלוש .ּב

 ןצַאזנגעק עלַאיצָאס/ ט"א .יטפירשטייצ,

 17 ןוא 16 ןיא סעליהעק עשידיי ןיא

 ,יּב קַאסיא :ס"פ ענייז ,("טרעדנוהראי

 ,דוד:ןּב .י ,רג ,וָאדיװַאד
 ) -- 1864) ףסוי ריּפַאס

 רענייא ןעוועג זיא רע .סעדָא ןיא .ּבעג

 ָאיצַאנ ןופ רעדילגטימ עטשרע יד ןופ
 "המידקח ןייארַאפנטנעדוטס ןשידיינלַאנ

 =ןךיּב ןתנ ר"ד ןופ טעדנירגעג ףיוו ןיא
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 ןוויטקַא ןַא ןעמונעג ןַאד טניז ןוא ,םיוּב
 ,גנוגעװַאּב רעשיטסינויצ רעד ןיא לײטנָא
 :סנָאיצקַא ןסיורג ןופ דילגטימ ַא ןעוועג
 ,ענליוו) ס108עּאפ ךוּב ןייז .טעטימָאק
 תודוסי עשיטערָאעט יד רעּביא -- (3
 ןופ םַארגָארּפ רעשיטקַארּפ רעד ןוא
 וצ ןעװעג הכוז טָאה -- םויניצ םעד
 :עמ רעװקסָאמ םעד ןופ עימערּפ רעד
 רעטסעּב רעד רַאפ יקסווָאקילעװ טַאנעצ
 ןוא םזינויצ ןרעּביא טעּברַא רערעלוּפָאּפ
 ןוא רעשיערּבעה ַא ןיא ךיוא סױרַא זיא
 :סױרַא טָאה רע .גנוצעזרעּביא רעשידיי
 ?קַאיּפ טָאה רע ואוו ,סעדָא ןיא ןּבעגעג
 :טייצ עשיסור יד ,רָאטקָאד סלַא טריציט
 ייר ַא ,28ק. 14ט/סחמ ןוא 424282 ןטפירש

 יד טעדנירעג ןוא ןרושָארּב עשיטסינויצ
 סָאװ ,"קעטָאילּביּביעקיּפָאק עשיטסינויצ;
 עכעלטע שידיי ןיא ןּבעגעגסױרַא טָאה
 םינינע יד רעביא ןרושָארּב גנילדנעצ
 עקינייא ,וויזַאא י"א בושי ,םזינויצ ןופ
 ךָאנ .ס ןופ רעדעפ רעד ןופ -- ייז ןופ
 רע טָאה עיצולָאװער = רעּבָאטקָא רעד

 ,וועינעשעק ןיא טּבעלעג ,סעדָא טזָאלרַאפ
 ןופ רָאטקעריד סלַא קיטעט זיא רע ואוז
 :סיוא יד טײנַאּב טרָאד ןוא "דוסיה ןרקח
 ?קעטָאילּביּב עשיטסינויצז עּבַאג

 ,ינויצ ןוקיסקל 211 ,8

 =רַאפ ,קסנימ ןופ -- ;י ,א ריפַאס

 איד רֶעֹדָא להקה תאטחק ןופ רעסַאפ

 טסכעה רעכעלרעה ןייא / עלעזערד ענייש
 "לייט אייווצ ןיא ,ןַאמָאר רעדנעריר
 ?עזטפירש ןוא ץנַארקנעזָאר ,ןיפ קורד)
 טימ ,1331103 ז"ז ,1881 ענליו ,ױרעצ
 ;שיערּבעה ןיא ףיש ַא ןוא המדקה ַא
 טקורדעגרעּביא לָאמ עכעלטע רעטעּפש
 ואוו ,(ווײזַאא 1910 ,1888 יװ ,ןרָאװעג
 ןגעק ץכעגידיײרּפ עשיליּכשמ לסיּב סָאד
 עטרימרָאפער רַאפ רעדָא עקּבָארַאק רעד
 :ָאירוק יד ןיא ןעקנורטרעד טרעװ ת"ת
 סָאװ ,ןטײקטױעּפמולעגמוא ןוא ןטעטיז

 606 היפַאס

 יכָאנ יד ןופ דנוש םעד ןריזירעטקַארַאכ

 ןופ .ןכיילג ןייז ןוא ר"מש ןופ רעכַאמ
 רעד/ :טנַאקַאּב זיא קרעװ ערעדנַא ס--ס
 רעשלַאפ רעד רעדָא קינזרעטַאק רעניילק
 רעכילרעה ןוא רעגיטכארּפ ןייא / שרוי
 ,רענַאיצניװש יבצ:םהרבא ג"פ) "ןַאמָאר
 ,(48 ן"ז ,1895 ,1888 ענלי

 ּבילטָאג = ץירָאמ (השמ) ריפַאס
 רעטסואווַאּב (1958 פא -- 1795 812
 ,רעקיריטַאס ןוא טסירָאמוה רעשטייד
 ,טשעג ,ןרַאגנוא ,ינערעּב:שַאװָאל ןיא .ּבעג
 סלַא ןעדַאּב ןיא
 :ןקַאֹּב ,דמושמ
 גָארּפ ןיא ןעמ
 .ַּבַר ףיוא תוכימס
 רע טָאה ,תונ
 ןיא טצעזַאּב ךיז
 ?טלַא)  ַארוּב:ָא
 :רַאװק -- ןעפָא
 *ַאדוּב ןיא לַאט
 טנַאקַאּב דלַאּב ןיא רע ןאוו ,(טשעּפ
 עריטַאס רעקידנסייּב ןייז טימ ןרָאװעג
 רעד טָא ןיא .ךעלטרעוו עכיירטסײג ןוא
 הליהק רעדוּב-ָא רעד ןיא זיא טײצ
 רעד ןגעק עיציזָאּפָא ןַא ןענַאטשטנַא
 ןוא ,םיסנרּפ יד ןופ טכַאמ רעשינַאריט
 טוװרּפעג טָאה עיציזָאּפָא עקיזיזָאד יד
 ,ס ןגנוי םעד ןופ רעדעפ יד ןצינסיוא
 --1820) ןַאד טָאה .ס .טיילסלהק יד ןגעק
 :עד ןַיז רַאפ רעירפ רָאי ַא טימ ָאזלָא
 ףרוטַארעטיל רעשטייד רעד ןיא טויב
 (1921 ,טשעּפ ,120000/68 ענייז טימ
 ןיא "קַאנשז א שידיי ןיא ןּבירשעגנָא

 סלַא ,"ןַאטשַאק עשלַאפ רעדז ט"א יַא 2
 רעקיזָאד רעד רַאפ סלוּפמיא רעטקעריד
 ַא טימ השעמַא ןעװעג זיא עידעמָאק
 ךיז טָאה רעכלעוו .,ןזח ןקידנרעדנַאװ
 רעיז ןַאד םעד רַאפ ןּבעגעגסױרַא
 םורַאױװַא ןוא ןַאטשַאק ןזח ןטמירַאּב
 יַאס .ַארוּב:ָא ןופ הליהק יד טלדניװשַאב }
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 ?ךיצ גנַאל טייצַא .טָאה עידעמָאק סריפ
 יד ןשיװצ סעיּפָאק ךס ַא ןיא טרילוק
 זיא ,סעילימַאפ עשידיי רענעפָא-טלַא
 ןיא טשרע .ןרָאװעג טקורדעג טינ רעּבָא
 יז רזעילא:ןּב רעסיװעג ַא טָאה 0
 ןשִידי:שירַאגנוא םעד ןיא טכעלטנפערַאפ
 ?רעד .א128ץ81 28140 5266 לַאנרושז

 זַא ,ךיוא טלייצרעד רזעילא:ןב רעּבלעז
 רעטנָאמרעד רעד טימ קיטייצכײלג
 סױרַא רעדעפ ס--ס ןופ זיא ?עקָאנש;
 עשלַאפ ידי ט"א ליװקסַאּפ רעטייווצ ַא
 שידיי ןיא ןּבירשעג ךיוא ,?ינָאלַאטַאק
 רעטָאפ ןופ טרעפטנעעגרעּביא ךיוא ןוא
 סרעיונעג סעּפע ןייגרעד רעּבָא ,ןוז וצ
 רעדפ -- ,ןעגנולעג טינ זיא םעד ןגעוו
 ?נֹוא ןיא ןּבירשעג זיא "ןַאטשַאק עשלַאּפ
 לֹוּביִנ טימ לופ זיא ןוא שידיי ןשירַאג
 ןלעיצעּפס םעד ןיא ןליטַא זַא ױזַא ,הּפ
 זיא סע ואו ,לַאנרושז ןכעלטּפַאשנסיװ
 טזמעג טָאה ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 ןוא סענעצס עקינייא ןרעו טזָאלעגסױא

 טרעװ רעשירַארעטיל רעד .ןקורדסיוא
 ?לפייווצ ַא רעייז זיא עסעיּפ רעד ןופ

 םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ,רעטּפַאה

 שידיי ןיא טעז סָאװ ,?רוטַארעטילק ןימ
 ןשיטסירָאלקלָאפ םעד רַאפ לטימ ַא זיולּב
 רעטריזירַאגלאװ רעד רַאפ ,זָאירוק
 ףיוא טנכערעגסיוא ,טיײקכעלמיטסקלָאּפ
 מיסַא םעד ןופ קַאמשעג ןקירעדינ םעד

 ,דנַאטשלטימ ןשִיעּפָארײא-ברעמ -ןטריל

 ַא עידעמָאק ס--ס טיג רעּבָא רַאפרעד

 םוידוטש םעד רַאפ לַאירעטַאמ ןכייר
 :לעװ ,ןרַאגנוא ןיא טקעלַאיד ןשידיי ןופ

 טינרָאג טעמּכ ,קינײװ ױזַא טָאה רעכ
 ,רעלעמקנעד עשירַארעטיל ןייק

 ינעמ ןופ , ,ןעײר .ז :א1ש ,טס ןא!} ,ןס

 טגנערב) 77--73 ז"ז ,"עלעדנעמ ןיּב ןָאסלעד
 רעד ןיא עידעמָאק רעד ןופ טנעמגַארפ א ךיוא

 ,(עיצּפירקסנַארט רעשידיי
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 --1860 טבש 'ה) םוחנ ווָאלָאקָאס
 ,דָארגעשיװ ןיא .ּבעג (

 רעקידסחוימ ַא ןיא ,טנגעג רעקצָאלּפ
 ןוא ,עסַארק ןופ טמַאטש סָאװ ,החּפשמ
 סוחי ריא טריפ
 ,אריּפש ןתנ 'ר ןופ
 ומ; הלגמז םעד

 {) רַאי ב וצ ."תוק
 5; | עגנַאגעג ןיוש
 2 | 5 וצ ,רדח ןיא
 ."| צגרעּבירַא רָאי
 ?לע יד טימ ןרָאפ
 י יי = ,קצָאלּפ ןייק ןרעט
 ןרָאװעג םסרופמ ןכיגניא זיא רע ואוו
 ןיוש רָאי 10 וצ ןוא ,יוליע ןַא רַאפ
 ,ארמג ןיא תועידי ענייז טימ טשַאררעּביא
 =עג םיא טָאה רעטָאפ ןייז ןוא ,םיקסוּפ
 םיוק טָאהמ ,בֹרַא רַאפ ןכַאמ טלָאװ
 דַּתֹשִה רעד ךרוד ךיוא ,טלעוּפעג םיא ייּב
 ךָארַאּב ,רָאטַאנרעּבוג רעקצָאלּפ ןופ תול
 ןייז ןענרעל ןזָאל לָאז רע ,לעגנַארװ
 +ומיל ענײמעגלַא ךיוא ןוז םענעטָארעג
 ןוא טאהעג הנותח רַאי ןט18 ןפיוא .םיד -

 ןיא רעוש ןכייר ןייז ייּב טצעזַאּב ךיז
 טמוקלופרַאפ ךיז טָאה רע ואוו ,ווָאקַאמ
 ץנַאדַא ןוא גנודליב רעכעלטלעוו ןיא -

 .סָאד טשרעהַאּב ןורּכז ןלַאנעמָאנעפ ןייז
 .עסיװעגַא ,ןכַארּפש עשיעּפָארײא בור

 :לוַאּב טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה טייצ
 ןוא ערַאכוּב ןייק ןרָאּפעג ויא ןוא רחסמ
 טייקיטעט עשירגרעטיל ןייז .זַאקוַאק

 :ירָאי1פ טלַא טינ ריש ןּבױהעגנָא ,ס טָאה
 ַא ןופ גנוצעזרעּביא ַא טימ לגניי רעק
 "ץרא יקוצמח עיפַארגָאעג ףיוא ךוּבטנַאה
 ,"דיגמהח ןיא םירמאמ ןּבירשעג ,(1877)
 ײַאּב ךיז רע טָאה 1879 ;א"א "לוקחז
 ןרָאװעג זיא רע ואוו ,עשרַאװ ןיא טצעז

 רעטעּבש) רעטעּבראטימ רעקידנעטש ַא

 ןוא ,"הריפצהח ןוכ (רָאטקַאדער ךיוא

 ט"א ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ענייז
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 ַא טכַאמעג ןּבָאה "לארשי תיּבל הפוצה/

 ףיוא זיא ןָאזרעּפ ןייז ןיא .עיצַאסנעס
 ?ערּפ רעשיערּבעה רעד ןופ ןטלַאּפש יד
 ַא ןטערטעגפיוא לָאמ ןטשרע םוצ עס
 ַא ,םענרַאפ ןשַיעּפָאריײא ןופ טסיצילּבוּפ
 טימ וצרעד ,רעדנצנעלג ַא ,רעקיניזפרַאש
 עג םעד וצ ןסַאּפוצוצ ךיז טייקִיעפ רעד

 עשיטילַאּפ ענייז .םלוע םעד ןופ קַאמש
 =עג ןּבָאה "םימיה ירבדח ט"א ןטכיזרעּביא
 :ָאטרָא רעד ייס םיליּכשמ יד ייס ןעגנולש
 ןעמָאנ רעד ןוא רעזעל רעשידיסח=שיסקָאד
 :ײהעגמוא ַא ןעמוקַאּב ךיילג טָאה ס--נ
 ענייז ןּבָאה וצרעד .טעטירַאלוּפָאּפ ערע
 :ברעמ רעּביא תועיסנ עקידנרעױדגנַאל
 טימ ןטפַאשטנַאקַאּב יד ןוא עּפָארײא
 :ײרַאַּב ןטייקכעלנעזרעּפ עטנענימָארּפ
 ןייז טרעטײרּברַאפ ןוא ןסיוו ןייז טרעכ
 ,םַאזטעּברַא ןוא שיגרענע .טנָאזירָאה
 גנוּבַאנַאּב ןייז ןזיועגסיורא רע טָאה
 רעד ןופ ןטיּבעג עטסנדיישרַאפ יד ףיוא
 ילַּבוּפ ץוחַא .טייקיטעט רעשירַארעטיל
 סיױא ןכַאמ סָאװ ,ןעלקיטרַא עשיטסיצ

 :עגנָא רע טָאה ,ןגיובקורד רעטרעדנוה
 עשיטירק ,רעדלייּב-עזיײר ןסַאמ ןּבירש
 :נסיוו ,םיריש ,ןעגנולייצרעד ,ןעלקיטרַא
 טװּורּפעג ךיוא ,ןעגנולדנַאהּפָא עכעלטפַאש
 /ירוענפ) ןַאמָאר ןשירָאטסיה ַא ןּביײרש
 םעד ןופ רעפעש ןעוועג זיא רע ,("רשנה
 :בעה רעד ןיא ייסע ןשיטירקשירַארעטיל

 סרעדנוזַאּב ןוא רוטארעטיל רעשייער
 ענייז ןיא טנכײצעגסױא ךיז רע טָאה
 טױל ,("תבשל תּבשמ) ןענָאטעילעּפ

 046 עשיזיוצנַארפ יד ןופ רינַאמ רעד
 טול טסילַאנָאיצַאר?רעקיטּפעקס ַא .8
 ,ס ןיא ,טקעלעטניא רעגײטש ןייז
 רעד ןופ טייז ַא ןָא ןענַאטשעג הליחּתכל
 ןזעװעג ,גנוגעװַאב רעשידיי:לַאנָאיצַאנ
 ןַאגרָא ןשידיי=שילױּפ םעד וצ טנעָאנ
 עג ליפ רעייז טָאה רע ואוו ,24
 ?נעגרַא ןופ עגַארפ רעד תעשּב ;ןּבירש

 11 .ּב ןַאקיסקעל
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 "ןריפצהח ןיא טציטשרעטנוא סייה עניט
 ןופ רענגעק סלַא וצניהַא עיצַארגימע יד
 וצ רע זיא רעטעּפש טשרע ,ןויצ:תּביח
 ,םזינויצ ןשיטילַאּפ םעד וצ ןענַאטשעג
 :עגנָא טָאה רע גנוגעװַאּב רעכלעוו ןיא
 טימ עלָאר עקידנריפנָא ַא ןליּפש וצ ןּבױה
 ?ענעג סלַא טשרעוצ ,קירוצ 20 רָאי ַא
 רעשיטסינויצ רעד ןופ רַאטערקעסלַאר
 ןופ רָאטקַאדער ןוא עיצַאזינַאגרָא:טלעו
 ,ןלעק ןיא ?"םלועהק ןַאגרָא:לַארטנעצ ריא
 םעדכָאנ ןרָאפעגרעּבירַא זיא רע ןיהואוו
 ,טכַאמרַאפ ךיז טָאה "הריפצהפ יד יװ
 רָאי עקינייא ןיא זיא ."הריפצהח יד זַא
 5ןצ ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג טײנַאּב םורַא
 רעטעּפש ,עשרַאװ ןייק טרעקעגקיר
 ןלױּפ טזָאלרַאפ רעדיוו רע טָאה רעּבָא
 תועיבקּב ןרָאי עטצעל יד טניואוו ןוא
 ןוא ןרָאיײהמחלמ יד טניז ,ןָאדנָאל ןיא
 :ַאלקעד-=רופלַאּב רעד טניז טּפיוהרעד

 םייח ר"ד טימ ןעמַאזוצ רע זיא עיצַאר
 =סינויצ רעד ןופ רעריפ רעד ןַאמצייוו
 ןופ רעציזרַאפ סלַא קיטילָאּפ רעשיט
 טמַא ןקיזָאד םעד) עוויטוקעזקע רעד

 רעשיטסינויצ רעד טניז רע טמענרַאפ
 ,(1921 רעמוז ,ןָאדנָאל ןיא ץנערעפנָאק
 ןופ םיחולש=טּפיוה יד ןופ רענייא סלַא
 סעזייר טפָא רע טכַאמ דוסיה:ןרק סעד
 דנַאלשטייד ,עקירפַא:םורד ,עקירעמַא ןייק

 ?ךנצנעלג יד ןופ ענייא זיא ,ס ,וו"זַאא
 ?ןיצ ןקיטייצטנייה םעד ןיא ןרוגיפ עטס
 ?טפירש סלַא רָאנ טינ טמירַאּב .םזינ
 ןסיורג ןופ טסילַאנרושז ןוא רעלעטש
 רעדנצנעלג סלַא ךיוא רָאנ ,ליטס
 ןכַארּפש ענעדיישרַאפ ןיא .רענדער
 =ייזְליִפ סלַא ללכּב ןוא רעקיטילָאּפ סלַא
 --.טייקכעלנעזרעּפ עטּבַאנַאּב ךייר ,עקיט
 :טפירש סלַא ךיוא סיוא ךיז טנכייצ ,ס
 רַא עטשרע ןייז .שידיי ןיא רעלעטש
 יד ןיא תועמשמ טסַאפרַאפ ,שידיי ןיא טעּב

 :קַארּפ עיינז יד ןעוועג זיא ,ןרָאי רעקפס

)20( 
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 :ַארּפש ןעשילגנע רעד עדָאהטעמ עשיט
 ןענרעלרע ֹוצ טייצ עצרוק ַא ןיא / עכ
 ,ןעועל סרערהעל סענייא עפליה ענהָא

 *גנע גיפיילעג ןעכערּפש דנוא ןעּביירש
 ןעטכייל רהעז םעיינ םענייא ךָאנ / ,שיל
  "ס"נ ןופ טעטײּברַאעּב לעניגירָא םעטסיס

 :רַאֹוו ,ןַאמרעקוצ .א רעלדנעהכוּב ןופ ג"פ)

 :ַאלפיוא עדעי ,עגַאלפיוא עט16--1904 ,עש
 ?קַארַאכ ,(98 ז"ז ,.זקע 10,000 וצ רשפא עג
 :ַאֹּב רעקיטלָאמעד ס--ס רַאפ שיטסירעט
 םעד וצ טרָאװרָאפ סָאד זיא שידיי וצ גנויצ
 איד םואק :ַא'צ טּביײרש רע ואוו ,ךוּב
 ןעכַאמ וצ ךילצטינ:שיטקַארּפ עדָאהטעמ
 ,עמהַאנסױא ענהָא ןעגיצנייא ןעדעי ריפ
 ?טונעּב ,טעדליּבעגנוא רעדָא טעדליּבעג
 ןיא דנוא גנורעלקרע רעד ןיא ךיא עצ
 :שידוי סעטכייל ןייא גנוצטעזרעּביא רעד
 ןָאק ןָאגרַאז ןעּבָארג טימ ןעד ,שטייד
 :ָארייא ןעגידנעּבעל רענייא טימ ךיז ןַאמ
 :ַאד ,ןעכיילגסיוא טכינ עכַארּפש ןשִיעּפ
 :לעטטימ ןעד ןא ךימ ךיא עטלַאה םור
 טכינ ,שטייד סעגיטכיר וצ טכינ ,געוו
 / =עּפש רעּבָא ,"שלעוורעדיוק סעניימעג וצ

 ןשירעמשטייד ןייז טזָאלעג .ס טָאה רעט
 ךיז שידיי ןיא ךיוא ןוא שלעוורעדיוק
 טסיליטס ןדנצנעלג ַא רַאפ ןזיװעגסױרַא
 ןייז .טסינָאטעילעפ ןטסקיניזפרַאש ןֹוא
 ?טנפערַאּפ שידיי ןיא לקיטרַא ןטשרע
 .ּביּב רעשידויז סעצרּפ ,ל .י ןיא טכעל
 יּתמֹא פ"א ,191--173 זיז ,ןוװ "קעטָאיל
 ןיא סעומש ַא / לַאמכָארק ןמחנ יּברו)
 ּבלַאה ןיא גנולדנַאהּפָא ןַא --- "ןָאגַאװ
 :/לקפיוא טימ ,םרָאפ רעשיטסירטעלעּב
 ןטמירַאּב םעד ןגעוו ,ןצנעדנעט עשירער
 :ייר ,ןטוג ַא ןיא ,רעקנעד רעװעיקלָאשז
 יסיס ַא ןּבײהעגנָא רע טָאה ,(שידיי םענ
 רעשידי סלַא טײקיטעט עשיטַאמעט
 םורַא ןרָאי ןיא טשרע רעלעטשטפירש
 רעשידיי רעד -- "ףַארגעלעט םעד? ןיא

 ףוס טעדנירגעג טָאה רע סָאװ ,גנוטייצ
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 "הריפצהז יד יו םעדכָאנ ,עשרַאװ ןיא 5
 זיא גנוטײצ יד .ןעגנַאגעגרעטנוא זיא
 רעשיטקַאפ רעד רעטנוא ןעגנַאגעגסױרַא
 יב ןיקריס .נ .מ .שזניא ןופ עיצקַאדער
 :לעּב ןופ טפַאשרעטעּברַאטימ:טּפױה רעד
 'ר) יקסנירעמעשט םייח ןוא תובשחמ
 ;געט טעמּכ טגעלפ .ס רעּצָא ,(עליכדרמ
 :קיטרַא גנוטייצ רעד רַאפ ןקישוצ ךעל
 .ןעמינָאדװעסּפ ענעדיײשרַאּפ רעטנוא ןעל
 ןעגעכייצרַאפ וצ רעדנוזַאּב זיא ייז ןופ
 סלַא ןּבירשעג ,"שידויז ןָאטעילעפ ןייז
 ,שידיי ןּביירש ףרַאדימ ױזַא יװ ,רעטסומ
 ,קימעלָאּפ רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא
 :יל יד ןיא טריפעג ןַאד ךיז טָאה סָאװ
 ןעמענניײרַא ןגעװ ןזירק עשירַארעט
 רעשידי רעד ןיא רעטרעװ עשטייד
 ?סיסקע טָאה "ףַארגעלעט רעדז .ךַארּפש
 יד טציא זיא ןוא 1906 ןטימ זיּב טריט
 ,טיהנטלעז עשיפַארגָאילּביּב עטסערג
 ןַאהרַאפ ואוו-ץעגרע ללכּב זיאס ּביוא
 ,גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ טקעלּפמָאק ַא
 .ס טָאװ + ,ןָאדנָאל ןיא 1906 קידנעניואוו
 ןעלקיטרַא ליפ רעייז ןּבירשעג ךיוא
 ידי רעד--"טלעוו רעשידיא רעדז רַאפ
 5כָאו רעטנַאקַאּב רעד וצ עגַאלייּב רעש

 ?עגסיורַא ,186 6641 1/0016 טפירש

 :ללּכ ןשידוהַאיײשילגנע םעד ןופ ןּבעג
 ,ס טָאה רעטעּפש .ףלָאװ ןעיסול רעוט
 דייטש רע=ינ םעד ןיא טקילײטַאּב ךיז
 :עזַאג עשידייז יד ךיוא) *טַאלּבעגַאט ןעש
 ןיא סרעדנוזַאּב ,טָאה רע ואו ,(ןעט
 ,קיטרַא טכעלטנפערַאפ ,טייצ:המחלמ רעד
 עטצעל יד ,ןגיוּבקורד 40--30 א ףיוא ןעל
 רעװעשרַאװ ןיא טקילײטַאּב ךיז טייצ
 סָאװ ,ןעלקיטרַא טימ טּפיוהרעד ,"טנייהז |

 :פיוא רעשידיי רעד וצ תוכייש ַא ןּבָאה
 :ײמעגלַא ןרעטנוא ,י"א ןיא טעּברַאיוב
 :ָאנ ןעשירַארעטיל ןיימ ןופ+ לטיט םענ
 וצ ףירּב עירעס ַאק טימ ךיוא ,"ךוב:ץיט

 סיוא ךיז טנכייצ ,"יורפ רעשידיא רעד
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 ןלעניגירַא ןייז טימ שידיי ןיא ןיוא
 :שטייד עסיוועג ןופ יירפ טינ םגה ,ליטס

 רעניילק ַא זיולּב -- .ןטנעמעלע עשירעמ
 עשיטסילַאנרושז עשידיי ס--ס ןופ לייט
 ןיא ןיירַא ויא ןכַאז עשיטסירטעלעּב ןוא
 ,ּפ ג"פ) "ןעטפירש עטלהעוועגסיואק .ּב םעד

 ואוו ,(160זיז 1912 ,עשרַאוו ,שטיוװָארָאטנַאק
 ןופ ןעגנוצעזרעּביא ןײרַא ךיוא ןענייז'ס
 ,ןַאמרעּב והילא ,קנערפ .ע ךרוד) שִיערּבעה
 ךיוא ןענייז שידיי ףיוא .(גרעּבלעּפע .ה
 סָאדװ טַאלּבגָאט םעד ןיא) טצעזעגרעּביא
 :טיּפַאק (1919 עשרַאװ ,"קלָאפ עשידוי
 עג ידי קרעװ ןשילגנע ןייז ןופ ןעל
 ןָאדנָאל ןיא סױרַא) "םזינויצ ןופ עטכיש
 ןוא רופלַאּב דרָאל ןופ המדקה ַא טימ
 . רעטסינימ ןשיזיוצנַארפ םעד ןופ ווירּב ַא
 :רַאפ ; ןָאשיּפ םינינע עשידנעלסיוא רַאּפ
 ןיא ךוּב םענופ גנוצעזרעּביא ַא ךיוא ןַאה

 :עגפיוא ךיוא לָאמ עקינייא זיִא ,(שטייד
 ךַארּפש עשידיי יד ןקידייטרַאפ וצ ןטערט

 טָאה טרּפ םעד ןיא ;םיאנוש עריא ןגעק

 לקיטרַא ןייז טכַאמעג םשור ןרעדנוזַאּב ַא

 רענליוו ןיא) "ןוגר'זה דגנּכ ּפיה ,ּפיהז

 ףיוא ןרָאי עטצעל יד טעּברַא .("ןמזהח
 :רעוו ןשידעּפָאלקיצנע ןקידנעטשלופ ַא
 ,ךַארּפש רעשִיערּבעה רעד ןופ ךוּברעט

 םוצ) "לבויה רפס, ;ּב'ח ,וירפוסו וינּבר רוד

 :/ט רעשירארעטיל ס--ס ןופ ײליּבוי ןקירָאיג5
 םוצ) "הריפצה לש לבויה רפס, ;(1904 ,טײקיט
 יריס ,נ {(1912 ,"הריפצה, ןופ ייליּבוי ןקירעילס
 םוחנ, ;יגויצ ןוקיסקל 2410 ,0=4 ןיא ,ןיק
 .טירעטקַאראכ א ןוא עיפארגָאיּב ןייז) "וװָאלָאקַאס
 ,טײקיטעט ןוא טײקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ קיט
 .ָאטנַאק ,ּפ ג"פ ,גרעּבדלָאג .ֹּבא ןופ ןּבירשעג
 .ילקעג , ,תובשחמ.לעּב } (1912 ,עשרַאװ ,שטיװָאר
 ,156--151 ז"ז ,{/ש ,"ןעטפירש ענעּב

 -- 1886 5/0) רעּב-בוד=דוד ןעריוופ
 .ליוו ,ןָאגרַאמס ןיא ,ּבעג (

 זיב .החּפשמ רעשינּבר ַא ןיא ,טנַאק רענ
 עשיוטיל יד ןיא טנרעלעג רָאי 9
 1905 ,הכימס ןעמוקַאּב ןַאד ,תובישי

 14 רפוס == רעװַאטסָאכוס --- ןעריווס --- ווָאלָאקָאס

 ןיא טנרעלעג ואוו ,עקירעמא ןייק קעװַא
 ןיא "ןנחלא קחצי ונּבִר תבישיז רעד

 :ײמעגלַא טימ ךיוא קידנּבעגּפָא ךיז ,י"נ
 סלַא ןעמונעגפיוא 1911 ,גנודליּב רענ
 --1917 ,טוקיטקענָאק ,ירוּברעטָאװ ןיא בר
 --1921 טנגיז ,רעװַאלעד ,ןָאטגנימליוו ןיא

 2ַאליפ;טסעװ ןופ עדניימעג רעד ןופ בר

 רעד ןיא 1917 טניז טקילײטַאּב .עיפלעד
 ןּבירשעג ,"טלעוו רעשידיא; רעיפלעדַאליפ
 רעמילשורי ןיא ,ײלארשי רצוא; ןיא ךיוא
 סגײװצנעזָאר ןושרג ,"ףסאמהח לַאנרושז
 עשידישילגנע יד ןיא ןוא "הרובדהץ
 ?ךֶעֹוַו ןופ דילגטימ ַא ןיא ,ןטפייושטייצ
 :קודוטרואה םינּברה תדוגא? ןופ לעוּפה
 ,"אקירעמאד םיס

 ; "םינורחאה תורוד , ,טדַאטשנעזייא

 .ושעס זמ 280140610084

 (1880--1790) יכדרמ רעװַאשסָאכופ
 ןעוועג ,עיצילַאג:חרזמ ,דָארּב ןיא .ּבעג
 .הלּכשה רעד ןופ ןרעינָאיּפ יד ןופ רענייא
 ןיא ךיוא טעטירָאטװַא ןַא ,גנוגעוװַאּב
 :ַאליפ רעשידיי רעכעלרעטלעלטימ רעד
 ןַא 1829 טכעלטנפערַאפ טָאה) עיפָאס
 ,("םיכובנ הרומק סמ'ּבמה םוצ ריפנײרַא
 ןוא רַאטערקעס סלַא טנידעג גנַאלנרָאי
 :זניג לזיוי ןופ זיוה םעד ןיא רערעל
 :עג ןופ רערעל ןעוועג ךָאנרעד ,גרוּב
 :ָאליפ רעכעלרעטלעלטימ ןוא עטכיש
 :יַשֹז ןיא לושרעניּבַאר רעד ןיא עיפָאס
 טצעזעגרעּביא רע טָאה 1829 ,רימָאט
 0067 תו- לֹּבֲאפ סוָאלירק שידיי ףיוא
 ,"רעבעג:הצע רעליואוו רעדח ט"א 8
 טשרע ןרָאװעג טכעלט:פערַאפ זיא סָאװ
 "טַאלּבסקלָאפ ןעשידויז ןיא טוט ןייז ךָאנ
 ,רעּבָאלטָאג .ּב .א דניירפ ןייז ךרוד

 ,רעבָאלטָאג ב א :2// ,םפ ןא| ,ןם

 ,"רעביירש עשירוי ןעגעװ תונורכז

 -- 1897 16/4|) .א .ש רפוס
 םַאג ,ָאקנעדָארָאה ןיא .ּבעג (

 ,םירפוס החּפשמ רעטלַא ןַא ןיא ,עיציל

 טז ס'פ
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 טקידנעעג ,ףיוה רעצינשזיוו ןופ םיברוקמ
 =וַּפַא טכֹוזַאב ,לושסקלָאפ עקיסַאלקס ַא
 ,ןיוו ןיא טרירוטַאמ ,עיזַאנמיג עשיל

 ,טעטיסרעווינוא רעציווָאנרעשט טקידנעעג
 סָאד לעיצעּפס) עטכישעג טרידוטש ואוו
 ןיא ןלױּפ ןיא טכערטָאטש עשטייד

 1919 טניז ,עיפַארגָאעג ןוא (רעטלעלטימ
 רעציװָאנרעשט םעד ןיא טכעלטפנערַאפ
 ןופ ןַאגרָא םעד ,"טייהיירפח טַאלּבנכָאװ
 לווייפ ר"ד ןופ ר"א ,עניווָאקוּב ןיא צ"פ
 ,"י"רא ם'נופ ןעדנעגעלא ,גרעּבנרעטש
 ,"בר ױעװעשטידרַאּב ם'נופ ןעדנעגעל?

 ןעגנוצעזרעּביא ךיוא ,עזָארּפ ןוא רעדיל

 סיּבױַאּב ןופ ,(בויא ,הכיא) ךנּת ןופ
 סעיזַאטנַאפ) סּועקניל:רעּפּפָאּפ ,("רעייפ!)

 ?לוקו ּב'מז ןיא ,ַא"א ("טסילַאער ַא ןופ
 ?טנפערַאפ ַא"צ ,1921 ץיװַאנרעשט ,"רוט
 בוט:םש:לעּב לארשי ןופ השעמ ַא טּכעל
 ?רעּביא ייווצ ןוא "רוש-תאובּת םעד ןוא

 ןפ "ךעלהשעמ עשיזעניכע עטצעזעג
 רעטעּברַאטימ סלַא טשרעוצ .,םלעהליוו

 ןופ רָאטקַאדער סלַא 1922 יַאמ טניז ןוא
 גײּברַאװ טַאלּבנכָאװ רעציווָאנרעשט םעד
 עטכער יד ןופ ןַאגרָא -- "גנוטייצ:רעט
 וצ ךיוא ןּבױהעגנָא ,עינעמור ןיא צ"ּפ
 עשיטילַאּפ ןוא עשיטסיצילּבוּפ ןּביירש
 :רעװח ןיילק ַא ןבעגעגסױרַא ,ןעלקיטרַא
 :ערּבעה ,עשיאעמַארַא עלַא ןופ ךוּברעט
 ןעזַארפ ,רעטרעװ עשיריס ןוא עשיא
 ןיא רָאפ ןעמוק עכלעװ ,ןעמענ ןוא
 גנושטייטרַאפ רעשידיי ַא טימ .-. "שידיי
 ,1920 ,ץיווָאנרעשס ,"טייהיירפ? ג"פ)
 :ער ןוא עשינכעט ּבילוצ רעּבָא- ,(118 זיז
 סָאד ןגיוצעגקירוצ ןרעלעפ עלענָאיצקַאד
 :עגוצ ןוא קרַאמ?רעכיּב ןופ ךוּברעטרעװ
 ,רעסערגרַאּפ ןוא עטרעסעּברַאפ ַא טיירג
 ירֲאַּפ טינ ךָאנ זיא סָאװ  ,עּבַאגסױא עט
 ,רערעלײלושלטימ ַא ןעוועג -- ,טכעלטנפע

 םזיטימעסיטנַא ןשינעמור םעד  ּבילוצ
 ןיא רעטמַאַאּב ןעוועג 1918 ,טרינגיזער

 16 ןירפוס == רפוס

 טעּברַאעג ךָאנרעד ,טַארלַאנָאיצַאנ ןשידיי
 21ַא:רוטלוק יד ןיא קיטעט ,?טניָאשזד, ןיא
 רעשט ןיא צ"ּפ עטכער יד ןןופ ןטלַאטש
 ןופ ק"צ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג  ,ץיװָאנ
 ,עיצַארעדעפ:רוטלוק רעשידיי רעד

 ג"כ) (ם"דה) רעּב-בוד ןירפוס
 ןיא ,ּבעג ( -- 1855 רייא
 =ַארט ַא ןעמוקַאּב .עװַאדלָאמ ,ַארטַאיּפ
 20 וצ רע טָאה ,גנויצרעד עלענָאיציד
 5ניק ןופ רעטָאפ ַא ןיוש קידנעייז ,רָאי
 ןּבעגוצּפָא ךיז קיסיילפ ןּבױהעגנָא ,רעד
 =רוטַאנ ,ןכַארּפש טנרעלעג ,גנודליּב טימ
 ּבילוצ ןוא וו"זַאא עטכישעג ,טּפַאשנסיוו
 טזומעג רעקיטַאנַאפ יד ןופ תופידר יד
 טצעזַאּב ךיז ןוא םוקמ ןייז ןזָאלרַאפ
 טָאה רע או ,טשערַאקֹוּב ןיא 0
 עשידיי רַאפ? טַאלּבנכָאװ ַא ןּבעגעגסױרַא
 עשידייז ט"א "גנודליּב ןוא ןסערעטניא
 ַא טכַאמעג רע טָאה ךָאנרעד ."עססערּפ
 ?קירוצ ךיז 1883 ,עּפָארײא רעּביא עזייר
 טקיטפעשַאּב ךיז ,ַארטַאיּפ ןייק טרעקעג
 ןופ סעיצקעל טנעײלעג ,רערעל סלַא
 יש עשידיי יד רַאפ עטכישעג רעשידיי
 רַאפ לוש ַא טעדנירגעג ,עיזַאנמיג ןופ רעל
 שעג ןּבָאה רערעל יד ואוו ,רעדניק עמערָא

 ןדַאלעגניײא רע זיא 1884 ,טסיזמוא טנרעל

 =לַאװרַאּפ סלַא ַאװָאיַארק ןייק ןרָאװעג
 רעשיזנּכשא רעד ןופ לוש רעד ןופ רעט
 גנוקינייארַאפ יד טריפעגכרוד ,עדניימעג
 רעד ןוא הליהק רעשידרפס רעד ןופ
 +גיק ייווצ עחעייז ןופ ןוא רעשיזנּכשא
 ןּבעגעגסױרַא רע טָאה 1892 ,ןלוש-רעד
 =גכָאװ ַא טשערַאקוּב ןיא טריטקַאדער ןוא
 -- טַאלּבסקלָאפ עייג סָאדװ ט"א טַאלּב

 5נַאה ,רוטַארעטיל ,קיטילָאּפ ריפ ןַאגרָא

 סעד ןעסערעטניא ענײמעגלַא דנוא לעד
 --2פ/ןו} ,ימונ 4 זיולּב סױרַא) "סמוהטנעדוי
 ךס ַא טכע:טנפערַאּפ טָאה רע .1/ש
 ענעדיישרַאפ ןיא םיריש ןוא .םירמאמ
 רעד ןעװעג ,ןטפירשטייצ עשיערּבעה
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 רעד ןופ טנעדנַאפסערַאק רעשינעמור
 עקינייא ךיוא ןּבעגעגסױרַא ,"הריפצהז
 ,שינעמור ןיא ןטעּברַא

 ,71 'ז ,ןורּכז רפס

 -- 1883 רדא ח"ר) השמ יקסווַאטס
 שדָארג ,לָאּפָאטנַא ןיא .ּבעג (

 תירּב רעד יוװ ױזַא ןוא ,טנגעג רענ
 ןופ גָאט ןיא ןעמוקעגסיוא ןיא רענייז
 :רָאי סוניּבר?השמ
 ,(רדא 'ז) טייצ
 טול ,ןעמוקַאּב
 גָאלשרָאפ םעד
 ,בר ןשלטעטש ןופ
 ,השמ ןעמָאנ םעד
 .בקעי ,רעטָאפ ןייז
 ַא ןיילַא ,לאומש
 ײׁשֵמ ַא ,רעקסירּב
 רעד ךָאנ ,טָאה ,אּבר:אבתּכ ַא ןוא ליּכ
 רעטכַאט רעקירעיגפ רעד טימ ה:ותח

 ?עלַאּב ןטסָארּפ ןכייר רעלָאּפָאטנַא ַא ןופ
 לימ-דרעפ ַא לטעטש ןיא ןטלַאהעג ,סָאּב
 רעד ןעװעג ,קירּבַאפ-לײא ןַא ןוא
 2מה:שאר ,סנרּפ ,יאּבג רעטסנעעזעגנָא
 =עג .ס יא ףיוא זייוודניק ןופ .םירּבַד
 ,תומהּב עקיּבוטש טימ טלגנירעגמורַא ןעוו
 :עטעטש עניילק סָאד ןיא ייז טימ סָאוװ
 עג סרענטרעג:ןדיי עליפ עריא טימ על
 ףיוא זייוודניק .ןופ ןוא ,ךייר רעייז ןעוו
 סָאװ ,ץלַא וצ טפַאשּביל ַא ןגיוזעגנייא
 טנרעלעג רָאי 13 זיּב ,טמעטָא ןואי טּבעל
 רעּגָא ,שדוק-ןושל ןוא ארמג רדח ןיא
 =טנַא טפָא ,טַאהעג ביל טינ רדח םעד
 יד וצ רעדָא דלעפ ןעיירפ ןיא ןפָאל
 רעטעּפש .טניה ןוא דרעפ ,ךעלּבלעק
 וצ ,לושסקלָאפ ַא טכוזַאּב ךיוא רע טָאה
 5ֹעג ןוא לטעטש סָאד טזָאלרַאפ רָאי 6
 ;נעמערק ןיא ןוא עשרַאװ ןיא טּבעל
 ןעניז ןרעטלע ענײיז ןיהואו ,גושט
 ךיז טייצ ערעגנעל ַא ,ןרָאפעגרעּבירַא
 ײּב ,ָאװָארדנַאסקעלַא ןיא ןטלַאהעגפיױוא

 18 יקסוװַאטס -- ןירפוס

 ןיא ךיוא ןוא ,ץענערג רעשיסיירּפ רעד
 רחסמ טימ ןעמונרַאפ ךיז ,דנַאלשטיײד
 :צולּפ רעּבָא ,החלצה סיורג טַאהעג ןֹוא
 ןעמוקעג ,ןטפעשעג עלַא ןפרָאװעג גנול

 ןרָאֿפ וצ העדּב טַאהעג ,עשרַאװ ןייק
 ןיא ןגױצעגנײרַא ךיז רָאנ ,י"א ןייק
 ןיא קידנריטויּבעד ,רוטַארעטיל רעד
 =יקס ַא טימ ,265 'מונ ,1906 ףוס "געווש
 ןיילק ַא ןיא גָאטיײרפ :רעמוז ַאװ עצ
 ?יילק ַא ןענעכער טינ ּביוא) "לעטדעטש
 :ַאָק עקינייא ןוא עזַארּפ ןיא עמעָאּפ ענ
 ןגעוו ָאװָארדנַאסקעלַא ןופ ןצנעדנָאּפסער
 ,(.טס .מ פ"א עגַארפ:ןטנַארגימע רעד
 רָאי ַא טכַארּברַאפ .ס טָאה עשרַאװ ןיא
 ןציקס ןוא ןעגנולייצרעד טקורדעג ,ףניפ
 ןוא ןטפירשטײצ ענעדיײשרַאפ .ןיא
 ?עזרעּביא רעשיערּבעה ןיא ךיוא ,ּב"מז
 עקיניײא טריטקַאדער ןײלַא ךיוא ,גנוצ
 ,"רעמוזק ,?ןעגנַאלקיסנעּבעלח יו ,ה"מז
 עשרַאװ טזָאלרַאפ 1911 ףוס ."ירשּתי
 עטשרע סָאד ,י"א ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא
 :ייֵצ עשידיי יד ןיא טרידנָאּפסערָאק רָאי
 ַא ,עקירעמַא ןוא דנַאלסור ןופ ןעגנוט
 ןופ עלעטש יד ןעמונרַאפ טייצ רָאי
 רעד ןיא סָאנָאקע ןוא רַאקעטָאילּביּב
 ,ביבא=לּת ןיא עיזַאנמיג רעשיערּבעה
 המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךָארּבסיוא ןטימ
 רעכלעוו וצ ,טעּברַא"דלעפ רעד וצ קעוװַא
 טעּברַאעג ,ןדנוּבעגוצ קרַאטש רעייז ךיז
 עסיוועג ַא ,סעינָאלָאק ענעדיײשרַאפ ןיא
 ?עּברַא יד ןופ שארּב ןענַאטשעג טייצ
 ַא ךיוא ןעוועג ,הווקת:חתּפ ןיא רעט
 שיּבַארַא ןיא תועידי ענייז קנַאדא ,רמוש
 האובּת טלעטשעגוצ שֹוריִג םעד תעשּב
 ?יורג ַא ןרָאװעג ,ןוויטַארעּפָאַאק יד רַאפ
 עינַאװעדָאה רעד ןיא טסילַאיצעּפס רעס
 2ַאֹּב ךיז 1922 ףוס ,ףָאש ןוא ךיפ ןופ
 טמענרַאפ רע ואוו ,ביבאילת ןיא טצעז

 ,טסישזַאזייּפ ַא--,טפַאשטריווכלימ טימ ךיז
 ?כעלטרעצ רעכייוו טימ טרעדליש סָאװ
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 רעדליּב עקיטעמוא עכַאֿפניײא יד טייק
 :ןצ:גָאטײרפ/) לטעטשניילק ןשידיי ןופ
 יס טָאה ,(ַא"א "קלָאפרַאּפ ַאװ ,"סטכַאנ
 טימ ןעמָאנַא טכַאמעג ךיז טּפיוהרעד
 :יִלעּב עקיּבוטש ןופ ןעגנוּבײרשַאּב ענייז
 רע טיּבעג ןכלעוו ףיוא ,תופוע ןוא םייח
 רעד ןיא טרָא ןרעדנוזַאּבַא טמענרַאפ
 ןעגנוּבעלרעּביא יד .רוטַארעטיל רעשידיי

 םורַא ןעלגניר סָאװ ,ןשינעפעשַאּב יד ןופ
 ,רעגײטשסנּבעל ןייז ןיא ןשטנעמ םעד
 :טסניק ןוא חוּכ ַאזַא טימ ,ס טרעדליש
 לרוג רעד זַא ,טייקמיטניא רעשירעל
 םעד ףיוא:טרעדור םייח:ילעּב יד ןופ
 ןבלח גנולייצרעד עקיטכערּפ ןייז ,רעזעל
 "ד טלײצרעד טרעװ סע ואוו ,"ימראה

 זיא ,דרעפ ַא ןופ עטכישעג עקירעיורט
 :רעדניק רעזנוא ןיא שיסַאלק ןרָאװעג
 ןיא טקורדעגרעּביא זיא ןוא רוטַארעטיל
 ןוא עשידיי ,סעיטַאמָאטסערכ ענעדיײשרַאפ
 ערעדנוזַאּב ַא ךיוא ןַאהרַאפ) עשיערּבעה
 :ָאילּביּב:לוש/ עירעס רעד ןיא עּבַאגסױא
 .(1919 ,וועיק ,"עגיל:רוטלוקח ג"פ ,"קעט
 ,קיּברַאפ ןוא שירעדליּב זיא ךַארּפש ס--ס
 ןופ יירפ טינ ,ןפילשעג גונעג טינ םגה
 ענייז ןופ גנולמַאז ַא ,ןעמזילַאיצניװָארּפ
 ןייז ןופ דָאירעּפ ןטשרע םעד ןופ קרעוו
 ןוא ןעילידיאק ט"א סױרַא זיא ןפַאש
 ,1909 ,עשרַאװ ,ןימיש .ּב ג"פ) "רעדליב
 סױרַא ךיוא זיא םרָאפכוּב ןיא .(80 זיז
 סנימיש .ּב) "לעכיט ַאװ גנולייצרעד ןייז
 םורַא ,עשרַאװ ,"קעטָאילּביב:לַאזרעװינואפ
 ןּבעל ןייז ןופ טייצ רעד רַאפ .(0
 ײר ַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה י"א ןיא
 וצז :ַא"צ ,ןעגנולייצרעד ערעסערג עיינ

 ןיא ןוא "דניירפ+ ןיא) "לארשי רבק
 :עזרעּביא רעשיערּבעה ןיא ,"טפנוקוצז
 ןוא "םותי רעדא ,("תדלומפ ןיא -- גנוצ
 יד/ ,(1914 "טפנוקוצפ) "בנג עדושטז
 סנייז קרעװ עטסדנטײדַאּב סָאד--"עמַאמ
 ?וצ/ ןיא טקורדעג ןופרעד לייט ַא זיולּב)
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 "ריעצה לעוּפהח ןיא ןוא ,1919 ,"טפנוק
 ַא ץֹוחַא ,ַא"א ("הדובעהו ץראהז ןוא
 עשיטנַאמָאר ףיוא ןרוטַאינימ גנילדנעצ
 ייר ַא ןּבירשעגנָא ךיוא סנטצעל .סעמעט
 י"א ןיא ןּבעל םעד סיֹוא ןעגנולייצרעד
 ןעגנולייצרעד עשיגַארַא עירעס ַא ןוא
 ןיא ןעניישרע עכלעװו ,סעדנעגעל ןוא
 ךיז ."ריבדח ג"פ ןיא ה"ה עטרירטסוליא
 ?וַצז ןיא טייצ ֹוצ טייצ ןופ טקילײטַאּב
 ןוא ןּבַאגסױא .ַא"א "םיורגלימא ,"טפנוק
 ענייז עלַא ןופ עּבַאגסױא ןַא וצ טיירג
 ןיא קרעװ ענייז ןופ .שידיי ןיא קרעוו
 ןיא ןענייז גנוצעזרעּביא רעשיערּבעה
 ג"פ) "ימראה ןבלח :סױהַא םרָאּפכוּב
 ןוא "םירּכאה רצחּבי ,"אקרוא ,("הירומח
 ?ייא ,("תורפסח ג"פ) "תודליה תונורכזמא
 :עגרעּביא ךיוא ןענייז ענייז ןכַאז עקינ
 ,שירַאגנוא ,שינעמור ,שיסור ןיא טצעז
 טריפעגפיוא ךיוא זיא י"א ןיא ,שילגנע
 ט"א עסעיּפ-רעדניק ַא ענייז ןרָאװעג
 ךיוא טקורדעג .טס השמ ּפ"א ."ןויסנהח
 ןיא ןגָארפ:רוטלוקירגַא רעּביא ןעלקיטרַא
 ,דנַאל ןופ עסערּפ רעשִיערּבעה רעד

 רעשידיא רעד ןעגעװ ןעסעומׂש 3 ,רעגינ ,ש

 ילעב 1907 ,"געװ רעזנוא; ןיא ,"רוטַארעטיל

 +על ןיא ,ל--ז {1910 ,"דניירפ , ןיא ,תוכשחמ

 "ריס .נ .מ 11/ ,1909 ,"טפַאשנעסיװ ןוא ןעּב
 ןיא ,גרעבנעגײפ לחר ;26// ,63 ןיא ,ןיק
 ןיא ,סהמילּב הנח 1121 ,"רעטעלּב עשירַארעטיל,

 ,1926 רעּבָאטקָא "גָאט רענליװ,

 ( . :}) סקַאמ שטיװָאלָאטס
 .טנגעג רעצעלדעש  ,וָארגנעװ ןיא .ּבעג
 ,יַאװגורוא ןייק טרעדנַאװעגסיוא 0

 ירעקורד עשידיי עטשרע יד טעדנירגעג

 126 26/ע טניז ןוא ָאעדיװעטנַאמ ןיא

 רעד ןופ רעּבעגסױרַא רעד רע זיא
 :יצ רעשידיי רעקיצנייא ןוא רעטשרע
 :ףעלטפַאשלעזעג םעד -- דנַאל ןיא גנוט
 בעל רעזנוא? טַאלּבנכָאװ ןלערוטלוק

 ןופ רעטעּברַאטימ -- קיזייא ןָאמס
 =סױרַא טָאה ,ןעגנוטייצ עשידיי רענָאדנָאל
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 ןרושָארּב עקיניײא ןָאדנָאל ןיא ןּבעגעג
 השמ ןיא ,םוטנטסירק ןגעק שידיי ןיא
 עפרַאש ַא טריפעג "תימלושהחז סלירּב
 ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןגעק קימעלָאּפ
 :ץריטנַא רעיײז רַאפ ןטסיכרַאנַא ןוא
 טָאה עכלעװ ,עדנַאגַאּפָארּפ רעזעיגיל
 ןכעוװשרַאפ ןיא טקירדעגסיוא ךיוא ךיז
 .ןופ ןליפעג עזעיגילער יד  איסהרפּב
 ןעװעג .גנורעקלעּפַאּב רעשידי רעד
 ךיז ןוא ןקז רעד ּפ"א טנַאקַאּב ךיוא
 :טפירש רעטּבַאנַאּב סלַא טנכייצעגסיוא
 ,ןָאדנַאל ןיא ןּברַאטשעג .רעלעטש

 ,קסַאלןהֹּכ ,ח ,י ןופ גנולייטטימ

 1902 14/0) ּבײל יקצָאממ
 .ןופ ןוז סלַא ענליוו ןיא ,ּבעג (

 ןיא ,רדח ןיא טנרעלעג .רעּפיטָאערעטס ַא
 ,לושלַאער ןוא לושסגנַאפנָא רעשיסור ַא
 לוש רעכעלטלעוו:שידיי רעטשרע רעד ןיא
 ןיא ,"הלכשה יציפמ הרבחק רעד ןופ
 "א עיזַאנמיג רעשיערּבעה רענליוו רעד

 :עג ףיוא ןייודניק ןופ .ןײטשּפע ןופ
 ןוא שידיי ,שיסור ןיא רעדיל ןּבירש
 -ל רעטעּפש טכעלטנפערַאפ ,שיערּבעה
 ,ןּבַאגסױא רענליוו ענעדיישרַאפ ןיא רעד
 ןוא "ךַאלעמיוּב עקנינירגע יד ןיא יװ
 ,"דביירפ רעזנואא ,20--1919 "רבח רעדז
 :רושז:טנגי ,?גָאט רענליווש ,"טייצז
 ענליווא ךַאנַאמלַא סנַאמסָארג ,"ןגעווח לַאנ
 בײל פ"א ךיוא ,"דליב ןוא טרָאװ ןיא
 1923 טניז ,למילּבנרָאק ּבייל ןוא יק -- ס
 :גואו ןופ רעטעּברַאטימ רעטסקיניײװעניא
 טריזינַאגרָאער רעטעּפש) "דניירפ רעז
 ,(?טייצ ידע ט"א

 -- 1876) לואש יקצינּפוטס
 רענדָארג ,קסלעּב ןיא .ּבעג (

 ,עילימַאּפ רעשיטַאּבעלַאּב ַא ןיא ,טנגעג
 וצ ,רדה ןיא טנרעלעג ןָא רָאי 4 ןופ
 רעט5 רעד ןיא ןעמוקעגנָא רָאי ן3
 רעד ,הבישי רעשומָאל רעד ןופ הֹּתיִּכ
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 ןיא שרדמ : תיּב ןיא טנרעלעג ךָאנ
 ,קָאשישיײיא ןיא הבישי רעד ןיא ,קסלעּב
 ןעװעג ,הדמתה ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז'

 ךיז ,ןדמל רענייפ ַא ,ךנת:לעּב רעסיורג ַא
 טימ ןּבעגעגּפָא
 / =ל:הלּכשה רעד
 =לֵא ןוא ױוטַארעט

 ?ננעג - עניימעג
 =עג טוג ,ןדנַאטש
 ,שִיערּבעה טנעק
 . ןליפַא ןוא שיסור
 רעטנוא ,שטייד
 ןופ העּפשה רעד
 ?עגקעװַא ךיז 15 ןיקצַאלק יד .ח רבה ןייז

 גָארּפ .ןייק טלעג ןָא ןוא סַאּפ ַא ןָא טזָאל
 טרָאד  ,רַאנימעס-םינּבר ןיא ןעמוקוצנָא
 הרבה רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא
 ,טַאדידנַאקסטַאניֿבַאר סלַא "תעדה ץעװ
 ןדָאטעמ ענרעדָאמ יד טימ טנעקַאּב ךיז

 רועיש םעד ןכוזַאּב טזומעג ,ןענרעל ןופ
 ןילוה טנרעלעג ,רעניּבַאררעּבײא םייּב
 ?יא סעיצקעל טרעהעג ,העד הרוי טימ
 "םיכובנ הרומ} ןוא קיטעגעזקע:לּביב רעּב
 טייצ עיירפ יד רעּבָא ,ַאקנימַאק ר"ד ייּב
 =עדניימעג רעכייר רעד ןיא טכַארּברַאפ
 =לופרַאפ וצ ךיז קידנּבערטש ,קעטָאילּביּב
 ?רַאפ 1896 ,"לארשי תמכח, ןיא ןעמוק

 ןיא ןעלקיטױַא עטשרע ענייז טכעלטנפע
 ףוס ,("םהיב ץראמ םיבּתכמַע) "ץילמהז
 ?רַאפ ואוו ,גרעּבלעדייה ןייק קעװַא 7
 קידנרעקרַאפ ,רעטסעמעס ןייא טכַארּב
 הביבס רעשירַארעטיל רעקיטרָא רעד ןיא
 יקסװַאכיגרעשט ,רענזיולק ,װעשַאילע)
 :עג טָאה ָאריּפש ןַאמרעה .ּפָארּפ ;(ַא"א
 ךיז לָאז רע ,ןקריוו םיא ףיוא טווּורּפ
 1898 .טּפַאשנסיװ רעשידיי רעד ןּבעגּפָא
 ,עיפָאסָאליפ טרידוטש ,ןרעּב ןייק קעװַא
 ,ןכַארּפש עשילַאטנעירָא ןוא עטכישעג
 רעד ןופ גנוקריו רעד רעטנוא רעּבָא
 הביבס רעלַאקידַאר ןוא רעשיטסילַאיצָאס
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 עשילַאטנעירָא יד -- ןרעּב ןיא טלָאמעד
 ךיז טּפיוהרעד ,טקיסעלכַאנרַאּפ ןכַארּפש
 :ָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס טימ טריסערעטניא

 ןופ רענײא ןעוװעג ,ןעמעלּבָארּפ עלַאנ

 :ַאקַאװ ןופ רַאטערקעס ןוא רעדנירג יד

 סנסקופ ןיא ,?ןיײארַאפ:ןטסינויצ ןשימעד

 לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאּפ ?דיגמהז
 :לוק רעלעוטקַא רעייז ןַאד רעד רעּביא
 ןגױצעגנײרַא ןצנַאגניא ךיז ,עגַארפ-רוט

 ?וקעג 1901 ,ּפמַאק ןכעלטפַאשלעזעג ןיא

 :ַאלקָארּפ ןּבירשעג ,עשרַאװ ןייק ןעמ

 רעדח ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,סעיצַאמ

 .קעּפס ,מ ןופ ר"א ײגנוטייצסקלָאּפ רעשידוי

 ,(םירזוּכ יד ןגעוו לקיטרא ןַא טימ) רָאט

 סלַא עווענעשז ןיא טצעזַאּפ ךיז 3

 ידי רעד רַאפ ָארויּב? ןופ רַאטערקעס

 גנוריפנָא רעד רעטנוא ?לושכיוה רעש

 יָארּב ַא ןּבירשעגנָא ,ןַאמצײװ םייח ןופ

 לײט ַא סָאװ ,םזילַאנָאיצַאנ ןגעוו רוש

 ?סטרָאװ ר"ד ןיא טכעלטנפערַאפ ןופרעד

 ןט7 ןפיוא ,?טפנוקוצ רעשידויא סנַאמ

 1904 לעַאּב ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ

 ,ןטסילַאירָאטירעט יד וצ ןענַאטשעגוצ

 ןופ רעריפ םעד טימ טנעקַאּב ךיז טרָאד

 ןוא קישטנעּבור אּבא צ"ּפ רעקסנימ יד

 :ַארעטיל סלַא קסנימ ןיא טצעזַאּב ךיז

 ךיא לײט םוצ ןוא רעטייּברַא רעשיר

 גנוטכיר רעקסנימ רעד ןֹופ רעקיטערָאעט

 רָאי ייווצ ןופ ךשמ ןיא ,צ'ּפ יד ןופ

 עלַאגעלמוא עריא ןיא טקילײטַאּב ךיז

 ידח ןַאגרָא ןלַאגעל םעד ןוא ןּבַאגסױא

 סױרַא זיא סָאװ ,"טייקכעלקריװ עשידוי

 ןופ גנוסיגפיונוצ רעד ךָאנ .ענליװ ןיא

 ?סױרַא ס"ס יד טימ צ"ּפ רעקסנימ ידי

 יַאֹּב ךיז ןוא עּפורג רעד ןופ ןטערטעג

 טײצ עטשרע יד ,עשרַאװ ןיא טצעז

 :ַארגימע ןופ רַאטערקעס סלַא טעגרַאעג

 :נירג רעד ייּב ,ָא"טי רעד ייּב ָארויּב-עיצ

 =טימ סלַא ןיירַא 1908 טנייה; ןופ גנוד

 ןבירשעג ,עיצקַאדער רעד ןיא רעטעּברַא

 624 יקצינּפוטס

 ,ןעלקיטריא ערעדנַא ןוא  עשיטילַאּפ

 :עג ךיז ןוא וו"זַאא ןטכיורעּביא:עסערּפ

 :עװינ רעד ןיא טקירדעג קרַאטש טליפ

 :יצ רעד ןופ ערעפסָאמטַא רעקידנריל
 רעד ןופ ךָארּבסױא ןכָאנ טשרע ,גנוט
 ןענייז רעטעּברַאטימ ךס ַא ןעו ,המחלמ
 ןּביױהעגנָא ,טנעה עיירפ ןעמוקַאּב ,קעוװַא
 ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ךיוא ןּביײרש וצ
 ןעלקיטרַא סעירעס יד טכעלטנפערַאפ ַא"צ

 ט"א םרָאפכוּב ןיא) "עיצַאנ ןוא הכולמ;

 ?נימ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ טכער סָאד

 ,עשרַאװ ,"טּפַאשנעסיוו, ג"פ ,יטייהרעד

 :יריי רעד ןיא עיצַאלימיסַא; ,(32 ז"ז ,8
 ?ָארּפז ,"ןעוויטַארעּפָאָאקא ,"עטכישעג רעש
 יד ייּב 1916 ."?ןענייארַאפ עלענָאיסעפ
 ּבילוצ טַארטָאטש רעװעשיַאװ םוצ ןלַאװ
 "ער רעד טימ תועד:יקולח עלעיפיצנירפ
 טייצ ןופ ,"טנייהמ ןופ סױרַא עיצקַאד
 :ַאט רעװַאשרַאוװש ןיא ןּבירשעג טייצ וצ

 עלַאנָאיצַאנ רעּביא ןעלקיטרַא ?טַאלּבעג

 2עפ0 ,עימָאנָאטװַא רעשידיי ןוא טכער

 םעד ןופ רָאטקַאדער ןרָאװעג רעט

 ?סקלָאפ רעד ןופ ןַאגרָא ןכעלטנכעװ

 ?עגרעּביא 1918 ,"קלָאפ סָאד; ײטרַאּפ

 רענילּבולא םעד ןופ עיצקַאדער יד ןעמונ

 :רַאפ עלעטש רעד ףיוא ןוא "טַאלּבגָאט

 עסיװעג טימ ,1926 ּבײהנָא זיּב ןּבילּב

 רעװעשרַאװ ןיא טעברַאעג ןעוו ,תוקספה

 ןלַאװ יד תעּב טריטקַאדער ןוא שטניַאשזד;

 ןכעלגעט ןשיטסיקלָאפ םעז 1922 םייס םוצ

 1926 טביו ,"סעײג ףענילּבולק ןַאגרָא

 :יר םעד ןופ רָאטקַאדער רעשירַארעטיל

 ךיוא טּביײחש ,ײןגרָאמירפק טַאלּבגָאט רעג

 ?רַאפ םרָאפכוּב ןיא -- .ַאײא ןידע .ה ּפ"א

 :ָאליפ ןייז .ַאזָאניּפש ךורבע :טכעלטנפע

 ןוא ערהעלטטַאטש ,קיטירקלעּביּב ,עיפָאז

 גנולקיװטנע רעד ןיא גנוטיידעּב ןייז

 ,"שידויז ג"פ) יןעקנעד ןעכילשנעמ ןופ
 יד ןופ ענייא -- (162 ז"ז ,1917 ,עשיַאװ

 שידיײ ןיא ןטעּברַא עלעניגירָא עקיגיײװ |
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 םעגסיוא טָאה עכלעוו ,טיּבעג םעד ףיוא
 געװ ןפיאק ;ןגַאלפױא ייר ַא ןטלַאה

 ,1920 ,עשרַאװ ,"ג"פ רעיינ) "קלָאפ םוצ
 =עג ,ןעלקיטרַא גנולמַאז ַא --- (152 ז"ז
 :ָאיצַאנ ,עיצַאנ ןגעוו ,1904 טניז ןּבירש
 ןשידיי ,עּפָאריײא ןיא ןעגנוגעװַאּב עלַאנ
 :לוק ,ןעגנוגעװַאּב עשידיי ,םזילַאנָאיצַאנ
 ?כלעוו ןופ ,םזיקלָאפ ,עימָאנָאטװַא?רוט
 יװ ,ןגָאלָאעדיא יד ןופ רענייא זיא ,ס
 ךָאנ .םעה:דחא ,ןָהָּכ ןַאמרעה ןגעוו ךיוא
 ןיא םרָאפכוּב ןיא טכעלטנפערַאפ טינ
 עג טָאה רע סָאװ ,טעּברַא עסיורג ןַײז
 =גָאט רענילּבולא ןיא םיכשמה ןיא טקורד
 :יפ/ ט"א "ןגרָאמירפ, רעגיר ןוא "טָאלּב

 יד ןופ תונורכז -- "רעמיורט ןוא רער
 ןיא סעינַאלָאק:ןטנַארגימע ןוא ?ןטנעדוטס

 ןטלַאהטנַא סָאװ ,דנַאלשטייד ןוא ץייווש
 :ידיי ןופ סעקיטסירעטקַאוַאכ ייר ַא ךיוא
 ןּבָאה עכלעוו ,ןענָאזרעּפ עשיסור ןוא עש

 עקידנריפנָא ַא ןליּפש רעדָא טליּפשעג
 םענײמעגלַא רעדָא ןשידי ןיא עלָאר
 ;קַארַאכ ןשיפַארגָאיּבָאטװַא רעמ ַא ; ןּבעל
  תונורכז עירעס עטײװצ יד טגָארט רעט

 :עג ןוא ןשטנעמ ,ןטײצק/ ט"א עניײיז
 ןעגנורעדליש--("ןגרָאמירפח ןיא) "ןטלַאטש

 ןיא ןּבעל ןשיטנעדוטס ןוא ןשהבישי ןופ
 :ייה ,גָארּפ ,ןידַאר ,קָאשישיײא ,עשזמָאל
 עקינייא ףיוא טעּברַא ,וו"זַאא גרעּבלעד
 עסַאר עשידייז :יװ ,קרעװ ערעסערג

 ןעײטרַאּפ ןוא ןעעדיאק ;"רוטלוק ןוא
 עטכישעג ידע ;"סַאג רעשידיי רעד ףיוא
 טָאה ,?עיפָאסַאליפ רעשידיי רעד ןופ
 עשירַארעטיל ףיוא ןּבירשעג ליפ ךיוא
 ,ןעגנוזעלרַאפ טימ ןטָארטעגפױא ,סעמעט

 --1806 3/טוו0 קחצי-בקעי לַאגיס
 ,ץיװָאקּבָאלָאס ןיא ,ּבעג (

 .מוָל ַא ןיא ,עילָאדָאּפ ,ווָארוקסָארּפ ייּב

 :סוּת ןופ טמַאטש סָאװ ,עילימַאּפ רעשיד

 וו"זַאא רעליװַאדַאר עלעווייפ ,בוט-םוי-תופ

 626 לַאגיס --- יקצינּפוטס

 בקעי 'ר ןופ--דצ סרעטומ רעד ןופ ןוא
 ןטימ טנרעלעג טָאה רעכלעוו ,רעלָאּפינַא
 :ָאפ ןייז .תולגתה ןייז רַאפ בוט:םש:לעּב
 זיא ,ןזח א ןוא רפוס ַא ,רעּב:ןרחא ,רעט
 ןּברַאטשעג םיא
 א ,רָאי 3 ֹוצ
 ןגיוצרעד זיא רע
 רעטנוא ןרָאװעג
 ןופ החגשה רעד
 .לעוו ,רעטומ רעד
 יד ןעוועג זיא עכ
 רַאפרעד ,עמערָא
 ?כעלקילגמוא יד
 טָאה .החפשמ רעכײיר רעד ןיא עטס
 ,הרוּת:רומלּת ןוא םירדח ןיא טנרעלעג
 ,שיסור טימ טנעקַאּב ךיוא ךיז ואוו
 ?עג טריטסערַא רָאי 13 ןופ דניק סלַא
 רעד רעטנוא גָאט-דיריַא תעשּב ןרָאװ
 טעבנגעגסױרַא טָאה רע זַא ,גנוקידלושַאּב
 ,טלעג לּפינק ַא ענעשעק ןופ יג ַא ייּב
 טימ ןרָאװעג ןסימשעג ײצילָאּפ רעד ןיא
 ןוא ּבײל ןליוה ןפיוא קירטש עּבָארג
 רעד ןיא טעּפש .זיּב ןרָאװעג ןטלַאהעג

 ןרערט טימ טָאה רעטומ יד זיּב ,טכַאנ

 ןטלייקעצ ַא טײרפַאּב םיא ןתולדּתשה ןוא
 עקיזָאד יד .םענעכַארּבעצ:טױט א ןוא
 ןרעווש ַא טזָאלעגרעּביא טָאה גנוריסַאּפ
 :רעגנוי ,לגנִיי ןקידנליפנייפ ןפיוא םשור
 ,לַאערטנָאמ ןייק טרעדנַאװעגסױא טייה
 ןעװעג רָאי עכעלטע עטשרע יד ואוו
 יעט2 סלַא יירעדיינש ייּב טקיטפעשַאּב
 עג ךָאנרעד ,סענעשעקנזיױה ןופ רעּפ
 ילוש רעשידיי ַא ןיא רערעל ַא ןרָאװ
 ןיא זייוודניק ךָאנ ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא
 טשרע .ס טָאה ,שִיערּבעה ןוא שיסור
 ןײק ןעמוק ןייז ךָאנ םורַא רָאי 6 ןיא
 ןיא דיל טשרע ןייז טקורדעגּפָא עדַאנַאק
 :רַאפ ןַאד טניז ןוא "רעלדָא רעדענעקז
 ,ירק:שירַארעטיל ןוא רעדיל טכעלטנפע
 ?ידיי ענעדיײשרַאפ ןיא ןעלקיטרַא עשיט



627 

 עדַאנַאק ןופ ּב"מז ןוא ןטפירשטייצ עש
 1921 רַאונַאי ,י"נ ןופ ךיוא רעטעּפש ןוא

 ,ַאמי ַא ןּבעגוצסױרַא ןּביױהעגנָא רע טָאה
 ןוא ןרוטַאינימ ,רעדיל רַאפ טפירשסטַאנ
 3 זיױלּב סױרַא) "ןסנַאוװני טײא "סייסע

 ןוא ימלַא .ַא טינ ןעמַאזוצ 1922 ,(ה"ה
 :יירדז ַא טריטקַאדער װָאקינלָאקש .ש .א
 רענרעדָאמ ראפ טעעהלעמַאז ךילטַאנָאמ

 זיולּב סױרַא) "עכָאּפעװ ט"א "רוטַארעטיל
 =לַאדער ןַאד ,(לירּפַא:רַאונַאי ,ז .ּב רעד
 23--1922 "דרעיורח לַאנרושז םעד טריט
 יד ןופ רעניא ןעװעג זיא ,('מונ 3)
 תוחוּכ ליפ רעייז ןּבָאה סָאװ ,עטשרע
 :שידיי ַא ןפַאש וצ ףיוא ןּבעגעגקעװַא
 רעטײװ רעד ןיא הביבס עלערוטלוק
 יד טָאה ןוא עדַאנַאק רעשידייײקיניײװ
 ןטסנרע םעד רַאפ ןטסנידרַאפ עטסערג
 םורַא .דנַאל םענעי ןיא טרָאװ ןשידיי
 ,טריטקַאדער טָאה רע סָאװ ,ןּבַאגסױא יד

 ערעסעּב יד טרירטנעצנָאק ךיז ןּגָאה
 ןוא ,עדַאנַאק ןיא תוחוּכ עשיועפעש

 ,י"נ ןיק ןרָאפרעּבירַא ןייז ךָאנ ךיוא
 םעד ןטלַאהעגפיוא רע טָאה ,1923 רעמוז

 :ַאֹּב ךיז ,תֹוחוּכ יד טָא טימ טקַאטנַאק

 יװ ,ןּבַאגסױא ערעײז ןיא טקילײט
 :עגסױרַא רָאפּפָא ןייז ךָאנ) "דרעיורק
 רעקיטרָא רעד ןופ ָאטנָארָאט ןיא ןּבעג
 ,עּבַאגסױא:טכַארּפ ַא ןיא ."עגילרוטלוק,
 .ןוא ינוי ,5 ןוא 4 'מונ יד זיולּב רעּבָא

 ,1925 ,לַאערטנָאמ ,"עדַאנַאקח ,(1923 ילוי
 :עװַאּב:לש עשידיי יד טציטשעג ,ַא"א

 ןופ ןּבַאגסיױא:רעדניק יד ןוא טרָאד גנוג
 טקילײטַאּב ךיז יינ ןיא .וו"זַאא ןלוש יד
 ,ןּבַאגסױא עשירַארעטיל ענעדיײשרַאפ ןיא
 ,"טפנוקוצפ ,"רעדעפ יד? ,"ךיז ןיאאק יו

 --.ַא"א "ןטפירשז ּב"מז ,"1926/ ןוא "1925
 :רָאפ עטסטּבַאגַאּב יד ןופ רענייא זיא .ס
 ,עיזעָאּפ רעשידיי רעגנוי רעד ןופ רעייטש
 ןייז ןיא טלַאק ןוא טקַארטסּבַא וצ םגה
 ןיא טרירטנעצנָאק קינײװ וצ ,קיריל

 628 לַאגיס

 =ןצ:סטימעג ענייז ןופ קורדסיוא םעד
 ערעפייר ענייז ןיא רעּבָא זיא ,,ןדנַאטש
 =רַאטש ןוא רעטכע ןַא ןַאהרַאפ רעדיל
 יז ןעמענַאּב ףיט א ,ליפעגסנּבעל רעק
 ?שטנעמ רעד ןופ טלעװ עטסקינײװעניא
 עג רעלעקנוט ריא ןיא המשנ רעכעל
 ,טײקמַאזנײא ריא ןיא ,טייקשירעעזמייה
 =עגנייא ןוא רעיורט ןטרעטיילעג ריא ןיא
 סָאד ןוא ,ור רעטרעווילגרַאפ רעטליטש
 ןַא ןיא ןּבעגעגרעּביא םיא ייּב טרעוו ץלַא

 רעטעקַאנ:שיַאזָארּפ הנווּכּב ,רעכַאפנייא
 =רינילּפיצסיד ןוא רעטריניפַאר ךָאד ןוא
 ?מיס ןיא ךייר זיא עכלעוו ,ךַארּפש רעט
 עטריסנעדנָאק ןיא ,רעדליּב ןיא ,ןלָאּב
 עלַא טעמּכ ,רעדיל ענייז .רעטרעוו:רקיע

 *עג ןענייז ,זרעפ ןעיירפ ןיא ןּבירשעג
 ?רעדנוזַאּב- :רעכיּב יירד ןיא טלמַאז

 ,1921 ,לַאערטנָאמ ,"דרע עיורק ג"פ)
 "טלעוו ןיימ ןוא פוטש ןיימ; ,(199 זיז
 ןוא (64 ז"ז 1923 ,ןיוו--י"נ ,"ענליווק ג"פ)

 ,1926 ,י"נ) "לַאגיס .י י ןופ רעדילײ
 ןופ קנעדנָא םעד טעמדיוועג -- 204 ז"ז
 :רַאשט דניק םענעּברָאטשרַאפ גנוי ןייז

 ףיוא ןרָאי עטצעל יד טעּברַא .,(עלענ

 רעד" עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעסיורג ַא

 ?עגסיוא ךיוא זיא ,ס -- ,"בוט-םש-לעּב

 ?טנפערַאפ טָאה ןוא טסיעסע סלַא טנכייצ
 רעטכיד ןגעוו סעיסערּפמיא ייר ַא טכעל
 :רעדָארּב השמ ןגעוופ :יוװ ,גנוטכיד ןוא

 ,ּבייל-ינַאמ--"ריפ עטשרע יד ךרוד* ,"ןָאז
 קיווייל .ה ,ױדנַאל עשיז ,ןרעּפלַאה ,ל ,מ

 "שטיװַאר ךלמ ןגעווח ,("ןסנַאוינז יד ןיא)

 =יירפ ןוא זרעפ רעיירפח ,("עכָאּפע ןיא)

 ,ןטסיכיזניא יד ןגעוו -- "קורדסיוא רע

 עשיומ ןגעווש ,"ןַאמזַאלג ךורב ןגעווש

 יןכַאז ןָא ךיז קידנענַאמרעד/ ,ײעשרַאװ

 "קרַאייוינ ןופ ווירּבא ,"דרעיורק ןיא)

 ןייז -- .ַא"א (111--11 ,"עדַאנַאק; ןיא)

 טָאה ,לַאגיס ר ּת ס א ,רעטסעווש

 עשיריל עניפ יײר ַא טכעלטנפערַאפ
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 עשירַארעטיל יד ןיא טּפוהרעד ,רעדיל

 .עדַאנַאק ןופ ןּבַאגסיױא

 "רא ןעשידיא  ןיא ,לאטיװ-ןַאמרעזײק .מ .ח

 ;1919 רַאורבעּפ ,רעצלעמ ,ל ןופ ר"א "העטייּב

 ילֶא .מ ;'ח 'ה ,1921 ,"קיטירק , ןיא ,רדנסּכלא
 ב"מז ןיא ,ימלא ,א ;1922 ,"טייהיירפ , ןיא ,ןיג
 ,14 11922 "גָאט, ןיא ,רעגינ ,ש ;"עכָאּפע,

 ןגעװ) "טיײקלעקנוט ענעגײא ןוא טכיל דמערפא

 ןיא 14 ; 3 23/ אז ,{ס ,(.ס ןוא ימלא .א

 ןיא ,דַארגָאניװ .מ ;} 0111 ,1926 ,"טפנוקוצפ

 ,שטיװָאניּבאר לאקזחי 1111 ,1926 ,"ךוּב רעזדניא

 "עצַאק .ּב 11926 רעמוז ,"רעלדָא רעדענעק,א ןיא

 ,26111 ,1925 ,"רעדעפ רעד , ןיא ,ןָאטלעג

 -- 1808 בא ח"י) הימחנ לאניס
 .עילָאדָאּפ ,ץערָאק ןיא .ּבעג

 'ס קחצי=בקעי ןופ רעדורּב רערעטלע
 ןיא טנרעלעג ןוא ןרָאװעג ןגיוצרעד
 יאקּבָאלָאס ,ץעינילעמרַאי ,וָארוקסָארּפ
 ,"זַאא (עיצילַאג) ץינעשטיּפַאק ,ץיוו
 ?עגסױרַא הלּכשה טינ ךיז ןּבעגּפָא רַאפ
 ,זױלק ןופ תונויזּב טימ ןרָאװעג ןּבירט
 ?ספרָאד ַא ןרָאװעג טיוט טרעטָאפ ןכָאנ
 םעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ,דמלמ
 2עגנָא רוטַאנ רעירפ רעד ףיוא ןּבעל
 ,םיריש עשיערּבעה ןּבײרש וצ ןּבױה
 ַא ןיא חיגשמ ןרָאװעג הנותח רעד ךָאנ
 ,לטעטש ןיילק ַא ןיא לֹוש רעשיערּבעה

 ,עדַאנַאק ןייק טרעדנַאװעגסיױא רעטעּפש
 רע זיִּב ,קירּבַאפ ןיא טעּברַאעג רעווש
 ןעגנֹול יד ףיוא ןרָאװעג קנַארל 1922 זיא
 נָא ןַאד טגיז--.טעּברַא יד ןזָאלרַאפ ןוא
 ןיוש ,רעדיל ןּביירש וצ רעדיװ ןּביוהעג
 ייז טכעלטנפערַאפ ןוא ,שידיי ןיא לָאמסָאד
 ,ןּבַאגסױא רעדַאנַאק ענעדיישרַאפ יד ןיא
 :שדוח םעד ,"רעלדָא רעדענעק רעד? יו
 זיא רע ןכלעוו ןופ ,"עדַאנַאקע לַאנרושז

 ךיוא ,רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג
 ,ץטלעוו רעשידיאח רעדנעלווילק רעד ןיא

 -- 1899 13/) בקעי לעגיס
 רעװעשרַאװ ,קסנַאלּפ ןיא .ּבעג (

 טגרעלעג .רחוס ַא ןופ ןוז סלַא ,טנגעג

 030 ןָאמליס -- ןָאמיײס --- לעגיס --- לַאגיס

 ךיוא טכוזַאּב ,שרדמ:תיּב ןוא רדח ןיא

 ןַא ןעועג ןוא לושסקלָאפ עשיניורק ַא
 ןַא ןעמונעג לגנַיי סלַא ךָאנ ,ןרעטסקע
 :סערָאק ןּבירשעג ,"דנוּבק ןיא לײטנָא

 *סערַא ןעוועג ,"רעקעווז ןיא ןצנעדנָאּפ
 ?עמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא 1906 ,טריט
 ?לעטשעגנָאסלדנַאה ַא ןעוועג ואוו ,עקיר
 =רָאּפער סלַא טעּברַאעג 19--1912 ,רעט

 ?ַאקיש ןיא "רעירוק ןעשידיא; ןופ רעט
 :ָאל רעד ןופ רַאטקַאדער 1919 טניז ,ָאג

 רעגַאקיש רעד ןופ גנולײטּפָא רעלַאק

 ייסטרעוורַאפ, ןופ עּבַאגסױא

 ) -- 1895) המלש ןָאמײס
 יּבוג רעקסנימ ,שטיװָאקנילַאג ןיא ,ּבעג

 ?עג 1924 ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג 3

 ,טסיטנַאד סלַא םוידוטש ןייז טקידנע

 201 ןופ "גָאטש ןיא טריטויּבעד טָאה
 רענירג רעד/ גנולייצרעד ַא טימ 5

 ךיז ןַאד טניז .המלש פ"א "רענעילַאטיא
 ךיוא ,17--1915) "גָאט; ןיא טקילײטַאּב

 ,"קלָאפ עשידיא סָאד? ,(ירבע הרומ ּפ"א
 - "ש .ַא .םז ,"גנַאגפיוא? ,"טייצז

 ולסּכ יכ) הדוחי-שירק ןַאמליס
 =ירטוּב ןיא ,ּבעג ( -- 1
 רעד ןיא טגרעלעג ,טנגעג רענליוו ,ץנַאמ
 זױלק סנואג ןיא ,הבישי רעקדָאּבָאלס
 1899 םורַא טריטויּבעד טָאה ,ענליוו ןיא

 ןעלקיטרַא ןוא ןענַאטעילעּפ ,םיריש טימ

 :ײטַאּב ךיז ןַאד טניז ןוא "ץילמה? ןיא

 ,ןטפירשטייצ עשיערּבעה עלַא ןיא טקיל
 =ָאדװעסּפ 50 רעטנוא יװ רעמ ןּבירשעג

 עשיטירק ,ןעגנולייצרעד ךיוא ,ןעמינ

 ןּבעגעגסױרַא ,ןסעיּפ:רעדניק ,ןעלקיטרַא

 שיערּבעה ןיא רעטעלּב עשיטסירָאמוה

 ןיא) 1907 טניז טּבעל רע ואוו ,י"א ןיא

 2טנפערַאפ רע טָאה שידיי ןיא ,(םילשורי

 (?)רעלמָאה ַא ןיא ןָאטעילעפ ַא זיולּב טכעל

 "ךעלפענק ןָא טסילַאער ַא? ּפ"א גנוטייצ
 "געווװ רעװעשרַאװ ןיא לקיטרַא ןַא ןוא



 שט װָאכמיס --- ןאמליס 31

 ?עגרעביא ליפ רעיײיז טָאה .רּתסא ּפ'א
 יו ,שִיערּבעה ףיוא שידיי ןופ טצעז
 "ןטשהו םדאה ,םיתלאהח סנידרָאג בקעי
 ןיא ךיא ,"תורחהײ רעמילשורי ןיא)
 עדייּב) "היובא ןּב עשילאז ןוא (םרָאפכוּב
 ןשיערּבעה ןיא טריפעגפיוא ןעמַארד
 חישמהז סיקסניּפ דוד ,(י"א ןיא רעטַאעט
 טַאלּבנכָאװ רעביבא:לּת ןיא) "םלאה
 יד ,מ ,(1925-םרָאפכוּב ןיא ;"בושיהז
 ?טולּב רעשזילעוו רעד; ןַאמָאר סניקוויר
 (טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ) "לוּבליּב

 ,רעדילסקלָאפ עשידיי 50 רעּביא ןוא
 ייל ךיוא ,י"א ןיא ןעגנוזעג ןרעװ סָאװ
 עמשמ אק יאמז) ןעזייר םהרבא ןופ רעד
 ןופ ,('טעּבעג סָאדע ,"לרעמעהײ ,"ןל

 יַא"א גורפ .ש

 --1668 20/ץז1) ַאשַאס שטיװָאכמיס
 .גרעּבסגיניק ןיא .ּבעג (

 ?סלדנַאה רעד ןופ טנעצָאד ,ןיצידעמ ר"ד
 ןוא :רוטַארעטיל ,ןלעק ןיא לושכיוה
 קרעװ ןופ רעסַאפרַאפ ,רעקיטירקטסנוק
 ור ,רעּבָאלּפ ,יקרָאג ,לעמהעד רעּביא
 ,גרוטַאמַארד ,רוטַארעטיל רעשיס
 עע(6וטמססג יד ןיא טכעלטנפערַאפ
 :לג רעשירָאטסיה-רוטַארעטיל רעד ןופ
 גנולדנַאהּפָא ןַא ןָאב ןיא טפַאשלעז
 רעּבָא ,,016 1001900-661119016 11

 עקיזָאד יד טָאה טרעװ ןרעדנוזַאּב ןייק
 ,טינ טעּברַא

 ,1925 ,101.16 סרענשריק

 --189..) עזָאר שטיװַאכמיס
 - ,ּבוג רעקסנימ ,קצולס ןיא .ּבעג (

 ,החּפשמ רעשידיגנ:שיטַארקָאטסירַא ןַא ןיא
 רענייא ןעוועג זיא ,לאומש ,רעטָאפ ריא
 ,עטיל רעד ןיא םידמול עטסערג יד ןופ
 רענעק ַא ,ליּכשמ רעסיורג ַא ךיוא וצרעד
 טָאה ,רוטַארעטיל רענײמעגלַא רעד ןופ
 עקינײא דײבתּכ ןיא טזָאלעגרעּביא
 ןעלקיטרַא ךס ַא ןּבירשעג ,םירפס?הכלה
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 ןעוועג 1894 ,064690טז8סז 1161000 ןיא
 ןיא עיסימָאק:םינּבר רעד ןופ דילגטימ ַא

 *אסּכ ןפיוא ןעוועג ןדַאלעגנייא ,ּב"טּפ
 טַאה רע ,עשרַאװ ןיא ,ןיוו ןיא תונּברה
 עג טינ רעּבָא
 ןופ ןכַאמ טלָאװ
 ןיק הרוּת ןייז
 רוּפחל - םודרקח
 םיא ןגעוו) "הּב
 יו 19 ןוא 16 עז
 "ףסאיחאק ךיוא
 רעד ןופ 6
 = זיא דצ סרעטומ
 רעגרעּבמעל ןסיורג םעד ןופ לקינייא ןַא יז
 ;ןרּב ריא ,ןייטשנרעּב עלעצ רעה 'ר ןסחי
 טסיערּבעה רעטמירַאּב רעד ןעוועג זיא רעד
 ינוחמש .נ .י ר"ד רעקירָאטסיה ןוא
 עשידיי עטוג ַא ןעמוקַאּב ,(1926---1884)
 ,זיוהנרעטלע ןיא גנויצרעד ענײמעגלַא ןוא
 ןיא ,ןכַארּפש ןוא שיערּבעה טנרעלעג
 ןעמַאװצ 1896 טוט סרעטָאפ ןכָאנ יז
 ןייק ןרָאפעגרעּבירַא עילימַאפ רעד טימ
 רעד ןיא ןײרַא גנוי זיא יז ואוו ,קסנימ
 רָאי 16 וצ ,גנוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס
 עסיורג יד קנַאדַא ,ןרָאװעג טריטסערַא
 טײרּפַאּב םיבורק עריא ןופ ןעגנודניּברַאפ
 ןרָאפסױרַא לָאז יז ,יאנּת ןטימ ןרָאװעג
 ?עשז ןיא טרידוטש טָאה ,דנַאלסיױא ןייק
 טוטיטסניא ןשיגָאגַאדעּפ םעד ןיא עווענ
 :יײצכיײלג ןוא ָאסור קַאשז:ןַאשז ןופ ג"א
 :לוקֲאפ ןשיפָאסָאליפ םעד טכוזַאּב קיט
 :המחלמ יד .טעטיסרעװינוא ןופ טעט
 ואוו ,ןיו ןיא טכַארּברַאפ יז טָאה טייצ
 רעדניק יד ןשיװצ טעּברַאעג טָאה יז
 עג 1919 .,ענענורטנַא עשידיי יד ןופ
 ןעועג טשרעוצ ,ענליוו ןייק ןעמוק
 ןסרוק-לעּבערפ יד ןופ ןירעטלַאװרַאּפ
 ;ימָאקסגגודליּב ןשידיי ןלַארטנעצז ןופ)
 121 ,("ָאּפָאקעיװ ןוא ?עזָאװ ,"טעט

 םעד ןופ גנוריפנַא יד ןעמונעגרעּביא
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 :ימעס-רערעל ןשידיי ןטעדנירגעג ןַאד
 ריא ןופ רָאי ייװצ יד רַאפ ןוא רַאנ

 -קעל סלַא ךיוא) רַאנימעס ןיא טעּברַא
 ליפ (שטייד ןוא עטכישעג ןופ ןירָאט
 רעד ןופ גנּווּבסױא רעד טקריוװעגטימ

 רַאפ טלַאטשנַא רעלַארטנעצ רעקיזָאד

 ןיא ןזעװלוש ןכעלטלעושידי םעד
 ענעעזעגנָא ַא טליּפשעג טָאה ,ןליופ
 רעשידי רענרעדָאמ רעד ןיא עלָאר
 =ער טימ ןטערטעגפיוא ,גנוגעװַאּב-לוש
 ?ַאמוה ןוא עשיגָאגַאדעּפ ףיוא ןטַארעפ
 :סקלָאּפ רענליו ןיא סעמעט עשיטסינ
 טקילײטַאּב וויטקַא ךיז ,סעירָאטידױא
 ךיוא ןוא ןצנערעפנַאק ענעדײשרַאפ ןיא
 :שידיי יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטשרע ןפיוא
 רעשילױּפ רעד ןופ ןלוש עכעלטלעוו
 ,1921 רעמוז ,עשרַאװ ןיא קילּבוּפער
 יא טימ ןעמַאװצ זיא יז ןנלעװ ףיוא
 ַא"א ןעזיר .ז ,ןַאדזַאק .ח ,ּבמָאלָאג
 ?ךער ןוא רעריפ יד ןשיװצ ןעוועג
 -לוש רעקיגנעהּפָאמואװ רעד ןופ רענ
 ריא .(חמלש ןָאסלעדנעמ עז) "עיצקַארּפ
 ןדנוּברַאפ זיא טייקיטעט עשירַארעטיל

 םעד ןופ טפַאשרָאטקַאדערטימ ריא טימ
 עינ יד; לַאנרושז:שדוח ןשיגָאגַאדעּפ
 טכעלטנפערַאפ טָאה יז ואוו ,1921 "לוש
 :ַאק סָאמַא ןַאיװ :יווװ ,ןטעּברַא עקינייא
 ײּב ןכַאז ןופ סעיציניפעדא ,"יקסנעמ
 ןּבַאגפױא יד ןגעוו ןעקנַאדעגא ,"רעדניק
 טריפעג ,ַא"א "ןטרָאג-רעדניק רעזנוא ןופ
 :ַאדעּפ עשטייד ןופח גנולײטּפָא יד ךיוא
 :טימ ךיוא ןעוועג ."ןלַאנרושז עשיגָאג
 לַאנױװשז:ןרעטלע םעד ןופ רָאטקַאדער
 2וצ יז טָאה 1923 ,?םייה ןוא לוש;
 ?ליוו ןזָאלרַאּפ טזומעג טּפַאשרעגריּב ּביל
 ,ןיוו ןיא טּבעלעג טייצ עסיוועג ַא ,ענ
 טמענ .ןילרעּב ןייק ןרָאפעגרעּבירַא ןַאד

 ,קעס רעשיגָאגַאדעּפ רעד ןיא לײטנָא ןַא
 ןכעלטפַאשנסיװ ןשידי םעד ןופ עיצ
 ,טוטיטסגיא
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 ַא ןופ רּבחמ רעד -- ,י םיצמיס
 איצ הָאיי ט"א רעדיל עלעכיּב ןיילק
 ,1882 ,סעדָא- ,ינעלעז ,פ קורד) *! ןעיינ
 ,(10 זיז

 =יױיי ןופ המישר עשיפַארגָאילּביּב ,רעניוװ .ש

 ,רעדילסקלָאפ עש

 --1859) ןרהא יקסוָאלַאגניס
 *נימ ןופ ףרָאד ַא ןיא .ּבעג (

 ?ימַאפ רעשיטַאּבעלַאּב ַא ןיא ,,ּבוג רעקס
 ,ענװָאק ןיא טּבעלעג זייוװלגניי ,עיל
 | ךיז טָאה רע ואוו
 :וקוצנָא טיירגעג
 :ַאנמיג ןיא ןעמ
 ןּבלגעגסױרַא ,עיז
 :אטקעה ַא טרָאד
 לטעלּב טריּפַארג
 רעד ןיא ."ינויצהח
 *רע ,רעד ןופ טייצ
 רעשיסור רעטש
 רעלוּפָאּפ קרַאטש ןעװעג עיצולָאװער
 רענייא סלַא רעװָאכָאטסנעשט ןרהא נ"א
 ,ס"ס יד ייּב רענדער עטסעּב יד ןופ
 רעד ןופ ןענַאגרָא יד ןיא טקילײטַאּב ךיז
 ,דנַאלשטײד ןייק קעװַא 1909 ,ײטרַאּפ
 =לוקֲאפ ןשידירוי םעד טקידנעעג ואוו
 ןופ טעטשײסטעטיסרעווינוא יד ןיא ,טעט
 רענייא ןעוועג ץייווש ןוא דנַאלשטיײד
 ?ַאיצאנ רעשידיי רעד ןופ רעריפ יד ןופ
 יד ןיא .,גנוגעווַאּב רעלַאקידַאר = לַאנ
 ?וטס עשידי=הרזמ יד ןופ סעינָאלַאק
 =שידיי ףיוא ןטַארעפער ןטלַאהעג ןטנעד
 ןגעװ ךיא ,סעמעט עכעלטפַאשלעזעג
 שדגיירפח ןיא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ענעדיישרַאפ ןיא ןוא (יןעּבעל סָאד)
 ?טייצ עשיסור ןוא עשידיי עשידנעלסיוא
 יד ןגעװ ןעלקיטרַא ןּבירשעג ןטפירש
 =ידנרידוטש רעשידיי רעד ןופ ןּבַאגפיוא
 =יַסַא יד ןגעוו ןענַאטעילעפ ,טנגוי רעק
 עויסעױגָארּפ טשרמולּכ ,,עשירָאטַאלימ
 =וטס עשידיי יד ןשיװצ ןעגנומערטש
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 | ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ןעוועג .ןטנעד
 ?חרומ יד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעכיריצ םעד
 םעד ןופ רעדנירג ןוא ןטנעדוטס עשידיי
 ?נָא רעטעּפש ,"דנַאּברַאפ רעכיריצ; ג"ַא
 ענעדיישרַאפ ןיא ןּבײרש וצ ןּבױהעג
 עשטייד=שידיי ןוא עשטייד ? ןײמעגלַא
 עלַאיצָאס :רוטלוק ןנעװ ןטפירשטייצ
 :עגלַא ןוא רוטַארעטיל רעשידיי ,ןגַארּפ
 עכעלטפַאשלעזעג עשידי ןוא עניימ
 ןילרעּב ןיא טריטקַאדער 1919 .םינינע
 ןיא טַאלּבנכָאװ עשידי עטשרע סָאד
 סע ואוו ,"גָאטײרפ/ ט"א דנַאלשטייד
 ?עטשטפירש עשידיי יד ץוחַא ךיז ןּבָאה
 ,ןַאמגילעז .ר ר"ד יװ ,ןילרעּב ןופ רעל
 ,קילערָאג ,ש ,רואינש .ז ,שַארַאח ר"ד
 עשטייד טנעעזעגנָא טקילײטַאּב ךיוא
 טָאה .רעלעטשטפירש עשיטסילַאיצָאס
 עסערּפ רעשטייד רעד ןיא טּפמעקעג ךיוא
 ייס ןדיי?חרזמ יד ףיוא תופידר יד ןגעק
 יפַא יד דצמ ייס גנוריגער רעד דצמ
 ,סעיצוטיטסניא עשטייד= שידי עלעיצ

 ןגעו ןרושָארּב עכעלטע טכעלטנפערַאפ
 ?טריו ןוא עכעלטפַאשלעזעג עשידיי
 ?ײרּפשרַאפ יד/ יו ,ןגַארּפ עכעלטפַאש
 ןשיװצ טעּברַאדרע ןוא הכאלמ ןופ גנוט
 ,(42 ז"ז ,1921 ,ןילרעּב ,"טרָאז ג"פ) "ןדיי
 "רוטלוק עקיטסיײג סנױזַא ןיא סָאװז
 ןיא לײטנָא ןויטקַא ןַא טמענ 1921 טניז

 ,"טרָאװ טפַאשלעזעג רעד ןופ טעּברַא רעד
 טימ ןעמַאװצ ,ק"צ ריא ןופ דילגטימ
 יד ןיא טכוזַאּב 1922 ןָאסמַארּב ,װדַא

 יעמַא טפַאשלעזעג רעד ןופ ןסערעטניא

 --טרָאד ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ ןוא עקיר
 ואוו ,ןלױּפ ןופ טעטש ערעסערג יד ךיוא
 :קַאדער ,ןטַארעּפער טימ ןטערטעגפיוא

 ידח -- "טרָאװ ןופ לַאנרושז םעד טריט
 *רַאפ ןיא לײטנָא ןַא טמענ ,"טעּברַאדרע
 סעיצוטיטסניא:רוטלוק עשידיי ענעדייש
 ,ןילרעּב ןשיטסישידיי ןופ

 * - יקסוװָאטניס --- יקסװָאלַאגניס

 ,רדח ןיא
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 -- 1880 26וא0 והילא יקסוָאמנימ
 ,יקשיװָאקליװ ןיא .ּבעג (=== |

 סָאװ ,החּפשמ ַא ןיא ,טנגעג רעקלַאװּוס

 ,ןילגרמ?םיבוט 'ר ןופ סוחי ריא טריפ
 ןײז ."ןורשי יהופסק ןופ רּבחמ םעד
 עב ַא ןעועג זיא ,קיזייא:ןמלק ,רעטָאפ
 טנרעלעג טָאה .ס .ןדמל ַא דיי ַא ,רעק

 טימ ןּבעגעגּפָא ךיז רעטעּפש

 :עּברַאײרעטשרעּב סלַא ,גנודליּבטסּבלעז
 :גוּב רעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג רעט
 דילגטימ ַא ןעוועג ןוא גנוגעװַאּב רעשיד

 תעשּב .טעטימָאק-רעטשרעּב םעד ןופ

 :סערַא ןעוועג עיצולָאװער רעטשרע רעד

 ןײק קעװַא גנּוײרּפַאּב רעד ךָאנ ,טריט

 טַאגעלעד סלַא טקילײטַאּב ךיז ,ץייווש

 ,"דנוּבי ןופ ץנערעפנָאק רעט6 רעד ןיא

 1909 טעטלוקַאפ ןשידירוי םעד טקידנעעג

 ןעמוקַאּב ,1911 ןשיפָאסָאליפ םעד ןוא

 עיצַאטרעסיד ןייז רַאפ ר"ד לטיט םעד

 ןופ גנולקיװטנַא רעד ןופ עטכישעגא

 ?ֹור יד ןשיװצ ןעעדיא ערענָאיצולָאװער

 ןיא טכעלטנפערַאפ זייוולייט ,?ןדיי עשיס

 ז"ז ,1913 ,ןרעּב ;שטיײד ןיא) םרָאפכוּב

 סױרַא ךיוא זיא טייצ רענעי וצ 8

 טימס םַאדַאא טעּברַאיר'ד עטייווצ ןייז

 .(200 ז"ז םורַא ,ןרעּב) "סקרַאמ לרַאק ןוא

 ןאוו ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא ןַאד

 טײצ וצ טיײצ ןופ 1914 טניז טָאה רע

 ,ןעגנולדנַאהּפָא ןוא ןעלקיטרַא ןבירשעג

 *רעטניא סָאדװ יװ ,"טפנוקוצ רעד? ןיא

 :ַארטנַאק-סגעירקא ,"טכער עלַאנָאיצַאנ
 לַאסַאלװ ,"ןעטכירעג:זײרּפ יד ןוא דנַאּב

 *ַאנ ןופ געיל ַאװ ,(1914) "טסירוי סלַא

 טכער ןלַאנָאיצאנרעטניא ןגעוו--"ןענָאיצ

 גנוטיידַאּב ןייז ןוא "דנוּב+ רעדח ,(1919)

 ןוא דיא רעד--.סַאג רעשידיא רעד ףיוא

 ,(4/ ,1922) "עיצוּפָאװער עשיסור יד

 רעד ,רערהיפ רעד--םעדעמ רימידַאלווײ

 "רעלעטשטפירש רעד ןוא רענָאיצולָאװער
 ,ןילקורּב ןיא טניואוו .א"א (11 ,1923)
 .ןגײטשלגױֿפ ןופ קירּבַאפ ַא טריפ רע ואוו
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 יײר ַא ןיא טָאה -- לאפר םורעצניס
 2//2סזװ. 261ג08 665 }ט- רעד ןופ ןרעמונ
 45--44-1843 ןרָאי יד רַאפ ,66ת!תוגזופ

 ֵש ג006זמ96מ סוגזסג ט"א טכעלטנפערַאפ

 16124244, (021016מ, 80106102, 24014גװ

 ןופ ןעגנוּבײרשַאּב ייר ַא 048 0 214006/

 :געל עקיזָאד יד ןיא ןּבעל ןשידיי םעד
 רַאפ טרעװ ןסיורג רעײז ַא טימ ,רעד
 עשידי) עיפַארגָאנטע רעשידי רעד
 רָאטװַא רעד .(המודּכו םיגחנמ ,םישוּבלמ
 ֵּכַׁשִמ עטייזעצ עקינייא ךיוא טגנערּב
 ןגעװ ןעגנוקרעמַאּב עטּברַאפעג שיל
 :עמֹור ןיא זַא ,טקַאפ םעד ַא"צ ,שידיי
 יד ןּבָאה עיצילַאג ןיא ךיוא יו ,עינ
 שידיי ןיא ןטּפעצער יד ןּבירשעג םיאפור

 :ער עכלעזַא ףיוא ןּבָאה ןקײטּפַא יד ןוא
 טגנערּב .ס) תואופר ןּבעגעגסױרַא ןטּפעצ
 ,(טּפעצער ןשידיי ַאזַא ןופ רעטסומ ַא ךיוא

 (1924 סן1א -- 1867) ןמחנ ןיקריס
 ןיא ,רעּפעינד:ןפיוא:װעילהָאמ ןיא ,ּבעג
 יעילימַאפ רעכעלגעמראפ רענעעזעגנָא ַא

 יב גנויצרעד עשידיי עטוג ַא ןעמוקַאּב

 ןוא םידמלמ:זיוה
 ןיוש ןוא רערעל
 טנגי רעד ןיא
 ךעלדנירג ןעוװעג
 ילַּת ןיא טנווַאהַאּב
 .בעה רעד ןוא דומ
 :עטיל רעשיער
 ןיא ךיוא ,רוטַאר
 :רעטלעלטימ רעד

 ןענייז ןרָאי רעק80 יד ּבייהנָא ,רעכעל
 ,קסנימ ןייק ןרָאפעגרעּבירַא ןרעטלע ענייז
 טרָאד .עיזַאנמיג טקידנעעג טָאה רע ואוו
 =ןיירק עשינויצ:יבבוח ןיא ןײרַא רע זיא
 ןיוש סעיסוקסיד:לזיירק יד ןיא ןוא ךעל

 טנעמַארעּפמעט ןקיציה ןייז ןזיװעגסױרַא
 :נָא ןַא ןעוועג ,עיצידורע עסיורג ןוא
 ןייק עיצַארגימע רעשידיי ןופ רעגנעה
 :עד ַא ןיא רָאנ זַא ,קידנטלַאה ,עקירעמַא

 638 ןיקריס --- סורעצניס

 :וצפױא ךעלגעמ זיא דנַאל שיטַארקָאמ
 עטנוזעג ףיוא הכולמ עשידיַא ןעיוּב
 טײקטנעָאנ ןייז רַאפ .תודוסי עלַאיצָאס
 רָאּפַא ךעלזיירק עשיטסילַאיצָאס יד וצ
 יירפ סױרַא ןוא טריטסערַא ןעוועג ןכָאװ
 ,בורק ןייז ןופ תולדּתשה רעד קנַאדַא

 ןשיערּבעה ןוא רעוט:ללּכ רעקסנימ םעד

 שטיװעלװָאקַאי ירָאגירג רעלעטשטפירש
 :רעּב ןייק קעװַא רע זיא 1888 םורַא .ס
 ?ינוא ןיא טרידוטש טָאה .רע ואוו ,ןיל
 םעד ןעמוקַאּב רעטעּפש ןוא טעטיסרעוו
 רעכיריצ ןופ) עיפָאסָאליּפ ר"ד לטיט

 יד ףוס ,טייצ רענעי וצ ,(טעטיסרעווינוא
 :רעווינוא עשיסור יד ןעוו ,ןרָאי רעקס
 רַאפ ןרָאװעג טכַאמרַאפ ןענייז ןטעטיס
 טָאה ,טגוי רעקידנרידוטש רעשידיי רעד
 ?ױרג ַא טלמַאזעגפיונוצ ןילרעּב ןיא ךיז
 טָאה .ס ןוא ,ןטנעדוטס עשידיי לָאצ עס
 (עז) גרעּבדלָאג סירָאּב טימ ןעמַאזוצ
 םעד טעדנירגעג ןליּפָאניטסעלַאּפ ַא'א
 :רַאפ ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי-שיסורז ג"ַא
 ?שידיי רעקיצנייא רעד רשפא ןַאד ,"ןייא
 :ָארייא-ברעמ ןיא ןייארַאּפ רעלַאנָאיצַאנ
 רעלַאנָאיצַאנ ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,עּפ
 רעשידיי רעקיטלָאמעד רעד רַאפ רטטנעצ
 סע ואוו ןוא ץנעגילעטניא ןוא טנגוי
 .עג עלַאנָאיצַאנ רעייז ןעמוקַאּב ןּבָאה
 עשיטסינויצ עדנטײדַאּב ךס ַא גנוטלַאטש
 ןופ ךשמ ןיא) ןיקצָאמ ןָאעל יו ,רעריפ
 ןופ רעציזרָאפ ןוא רעריפ ןעוװעג ןרָאי
 ,ןיוועל והירמש ,ןַאמצייוו םייח ,(ןייארַאפ

 ךירנייה ,ןיקסָאס ,ןָאסּבָאקַאי רָאטקיװ
 .ועשַאילע רָאדיסיא ,יקסנעליוו ,עועל
 ןיא טקיטסעּפַאּב ךיז ,ס טָאה ןילרעּב ןיא
 גנוױשנַא;טלעװו רעשיטסילַאיצָאס רעד
 וצ עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ןוא
 רעּכָא ,םזינויצ םעד טימ יז ןדניּברַאפ
 :ַאיצָאס ןטּברַאפעג שיטסיּפָאטוא ןייז ןיא
 :ַאירעטַאמ יד טּפמעקַאּב רע טָאה םזיל

 עטכישעג רעד ןופ גנוסַאפפיוא עשיטסיל



039 

 2ַאטנולָאװ םעד הרוכּב יד ןּבעגעגּפָא ןוא
 ?ָאסָאליפ-ךעלטּפַאשנסיװ ענייז ,ןשיטסיר
 טײצ רענעי וצ רע טָאה ןעעדיא עשיפ
 טעּברַא ןייז ןיא ןדנירגַאּב טװּורּפעג
 (365300110015-ןקל11סצס 6 261:200!ג-

 טמוק רע ואוו ,(1896 ,ןילרעּב) 260
 ןדנעטשמוא יד טינ זַא ,ריפסיוא וצ
 שטנעמ רעד רָאנ ,שטנעמ םעד ןשרעהַאּב
 ןופ ןעײרּפַאּב וצ רעמ ץלַא ךיז טסיילפ
 וצ םעדכרוד ןעמוק ןוא טכַאמ רעייז
 ?סיה רעצנַאג רעד ;"ךיא? םענעגייא ןייז
 רעד ןיא טײטשַאּב סעצָארּפ רעשירָאט
 שטנעמ םעד ןופ גנוירפַאּב רעקידרדסּכ
 ץוחמ ךיז ןעניפעג סָאװ ,תוחוּכ יד ןופ
 ;םיא

 ןוא ."םידיחי ןופ גנוטלַאטשעג עיירפ ַא
 עג יײרטעג רע זיא ןעעדיא עקיזָאד יד
 ?עט רעצנַאג ןייז ןופ ךשמ ןיא ןּבילּב
 ןוא רעדנירג יד ןופ רענייא סלַא טייקיט
 ?לַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ ןגָאלָאעדיא
 םעד תעשּב .גנוגעװַאּב רעלַאקידַאר
 טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,סערגנַאק ןטשרע
 ןענַאטשעגוצ רע זיא ,טלילײטַאּב ךיז
 ןַאד ןיוש ,םזינויצ ןשיטילַאּפ םעד וצ
 העּפשה רעקרַאטש ַא רעטנוא ןענַאטשעג
 רע ןעמָאנ סעמעװ ףיוא ,סעה השמ ןופ

 "ןיִצַא טעדנירגעג טַאהעג ןליּפַא טָאה
 טָאה 1898 .זיירק ןשיטסילַאיצָאס?שיטסינ
 סס019006 ׂשסז- טפירשטייצ רעד ןיא רע

 :ך"ס םעד ןופ ןיוו ןיא ןּבעגעגסױרַא) 6
 טַארסכײר ןשיכיײרטסע ןופ טַאטוּפעד
 ןַא טכעלטנפערַאפ (רעפרָאטסרענרעּפ

 ןוא ,עגַארּפ רעשידיי רעד ןגעוו לקיטרַא
 :ײא םעד ןיא) לקיטרַא ןקיזָאד םעד ןיא
 =כֹוּב ןיא ןרעּב ןיא סױרַא רָאי םענעג
 216 104600286 טת40 06 ט"א םרָאפ

 (רזעילא.ןּב ּמייא ,50212115119646 414

 םעד ןקיטכערַאב ֹוצ ךיז רע טימַאּב
 טקנוּפדנַאטש ןשיטסילַאיצָאס ןופ םזינויצ

 ןיקריס

 .םוש ןייק טָאה עטכישעג ידח
 / זיא יז--,ןצעזעג םוש ןייק ןוא טינ ןַאלּפ
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 ףיוא ,סעינילדנורג יד ןָא טקרעמ ןוא
 גנולקיװטנַא יד ןיײג ףרַאדס עכלעוו
 2ַאֹּב רעשיטסילַאיצָאס:שיטסינויצ רעד ןופ
 םעד ןופ ןעקנַאדעג:טּפױה ענייז .גנוגעוו
 ךױא 2 טָאה םזינויצ ןשיטסילַאיצָאס
 =ייווצ ןייז ןיא קורדסיוא םוצ טכַארּבעג
 וצ ףורפיוא? רושָארּב רעשיסור ,רעט
 .(1901 ,ןָאדנָאל) "טנגוי רעשידיי רעד
 ןיא ןכַאש ןדיי יד סָאװ ,ןטרעװ עלַא
 ךופ ,גנוניימ ס--ס טול ,ןענייז ,"תולגח
 -רַאפ רעייז ןוא ,רעטקַארַאכ ןוװיטַאגענ
 +סַאיד רעד ןופ רעדנעל יד ןיא ןּביילּב

 ףיוא רָאנ טינ ךעלדעש טקריװ ערָאּפ
 =לֵא םעד ףיוא ךיוא רָאנ ,אפוג ןדיי יד
 עיצַאלימיסַא יד ,סערגָארּפ ןכעלשטנעמ
 ןשיװצ ,רעקלעפ יד טימ ןדיי יד ןופ

 :לעזיד ךיוא טפַאש ,ןבעל יײז עכלעוו

 =רַאפ ןעק ןֹוא ןטרעװ עוויטַאגעג עקיּב
 =רעּבײא יד רַאפ זיולּב ןרעװ טכעלקריוו
 *נדי םעד ןופ ןטכיש עזַאושזרוּב עטש
 =רעטניא יד ןגעק עיצקַאער סלַא .םוט
 ידי רעד ןופ ןעגנוּבערטש עלַאנָאיצַאנ

 =סינויצ יד טניישרע עיזַאושזרוּב רעש

 עשיטַארקָאמעד יד ןופ גנוגעװַאּב עשיט
 קעװצ רעכעלריטַאנ רעד ןוא ,ןטכיש

 רעד זיא גנוגעווַאּב רעקיזָאד רעד ןופ

 הנידמ רעשיטסילַאיצַאס א ןופ יוּבפיוא !

 ריב יד קידנריקיטירק .לארשייץרא ןיא

 ,םזיניצ םעד ןופ רעייטשרָאפ עזַאושז

 רעגערט רעקיצניא רעד זַא ,ס טלַאה

 =סגנּוײרּפַאּב רעלַאנָאיצַאנ:שידיי רעד ןופ

 ,"ןומה"װ רעשידי רעד זיא גנוגעװַאּב

 ןוא ,ןסַאמסקלָאפ עשידיי ענשַאּפערָאה יד

 ?גגייא ס--ס .טַאירַאטעלָארּפ רעד זיױלּב טינ

 ןענופעג הליחּתכל ןּבָאה ןעעדיא עקיטרַא

 עשידנעלסיוא יד ןיא גנַאלקּפָא ןכַאוװש ַא

 =עג טּפיוהרעד טָאה רע ואוו ,סעינָאלָאק

 יד ןיא לז-יּבַא קידנפורסױרַא ,טקריװ

 =רַאפ ַא ןוא ןזיירק עשיטסילַאיצָאס?שידיי

 םורַא טשרע ; עשיטסינויצ יד ןיא טייקנסיב
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 :עג ַא ןעמוקַאּב הטיש ןייז טָאה 1

 שירפ יד ןשיװצ טפַאשרעגנעהנָא עסיוו

 דנַאלסור ןופ ןטנעדוטס ענעמוקעגנָא

 ?סינויצ יד טעדנירגעג רע טָאה ןַאד ןוא

 ,"תורחח ץּפורג עשיטסילַאיצָאס : שיט

 ןּבַאגפױא עריא ןשיװצ טָאה עכלעו

 *ידיי רעד ןגעק ןּפמעק וצ טַאהעג ךיוא

 ?קַאער רעד טרפּב ,עיטַארקָאריבג רעש

 יז ןעגניוצ ,א"קי רעזַאושזרוּב:רענָאיצ

 ?סינויצ רַאפ ןלַאטיּפאק עריא ןּבעגוצּפָא

 א"קי ןגעק ּפמַאק רעד ;ןקעװצ עשיט

 הטיש רעשילרעטסױוא ס--ס טיֹולְו טָאה

 עטקערידפ עטשרע יד ןייז טפראדעג

 2רַאפ רעד רַאפ ןטַאמ יד ןופ "עיצקַא

 עּפורג יד .םזינויצ םעד ןופ גנוכעלקריוו

 זױלּפ גנוקריװ א טַאהעג טָאה "תורח;

 ריא ןשיװצ ואוו ,ןילרעּב ןיא סרעדנוז

 .װ ןעװעג ןענייז רעדילגטימ גנילדנעצ

 ייסיא ,עדלָאג .י ,שטיווָאנמלק ,ז ,יקצַאל

 ךיוא ,ּברַאפרעּבליז .מ ,וװעשַאילע רָאד

 סייצ עסיוועג א טָאה .ס ואוו ,ךיריצ ןיא

 רעכיריצ רעד וצ) ןיצידעמ טרידוטש

 ,ןַאמלרעּפ .א טרעהעג בגא ןּבָאה עפורג

 עסיוועג ַא .(ַא"א ימַארּצַא יבצ--ןַאמּברַאפ

 ַא טַאהעג ךױא עפורג יד טָאה טייצ

 ןיא רעּבָא ,ןָאדנָאל ןיא העּפשה לקיטש

 טעמּכ ריא ןופ ןעמ טָאה אפוג דנַאלסור

 טָאה טקערידמוא םגה ,טרעהעג טינ יו

 :עלע עלַאקידַאר יד ףיוא טקריװעג יז

 .,גנוגעװַאּב רעשיטסינויצ רעד ןיא ןטנעמ

 גנולדנַאהַאּב רעשיטערָאעט רעד רַאפ
 :סילַאיצַאס:שיטסינויצ ןופ ןגַארפ יד ןופ

 סָאװ טימ ,קיטקַאט ןוא םַארגָארּפ רעשיט

 ,ןּבעגעגּפָא טּפיוהרעד ךיז טָאה עּפורג יד

 רעדװ ןַאגרָא ןַא טעדנירגעג .ס טָאה

 :בעה ןיא "רחשהז ןוא שידיי ןיא "ןומה

 טָאה רע עכלעוו ,(1903 ,ןילרעּב) שיער
 ?ךַא ענייז טימ טליפעגסיוא ןיילַא טעמּכ

 :ַאכ ןשימעלָאּפ ןופ טּפיוהרעד ,ןעלקיט

 11 .ב ןָאקיטקעל

 642 ן'קריס

 סרעדנוזַאּב .רזעילא-ןּב פ"א ,רעטקַאר
 ןפורעגסױרַא טָאה תועדיקולח עפרַאש
 .,ןכַאלפ ייוװצ ןופ עירָאעטז ג"ֵא ס--ס
 :ָאס=רעגָאיצולָאװער רעד רעכלעו טיול
 עשידיי יד ןופ ּפמַאק רעשיטסילַאיצ
 ןופ רעדנעל יד ןיא ןסַאמ עקידנטעּברַא
 עיניל רעד ףױא טינ טגיל בושי רעייז
 יז ,גנּוירפַאּב רעלַאנָאיצַאנ רעייז ןופ

 טינ ,ךַאלּפ רעדנוזַאּב ַא ןיא רָאג טגיל
 טינ רעטצעל רעד טימ ןדנוּבעגנעמַאזוצ
 זָאיצַאזינַאגרָא טיג וליפא ןוא שינַאגרָא

 :ָאיצולָאװער ןופ טייצ רעד ןיא ןוא .לענ
 רעטשרע רעד ברע גיײטשפיוא ןרענ
 עקיזָאד יד טָאה עיצולָאװער רעשיסור
 רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ עירָאעט

 "תורחח ןופ עינָאלָאעדיא רעשטשוטמ .

 :סילַאיצָאס יד ךיז ןופ ןּפוטשּפָא טזומעג '| =ַאב ,ןזיירק עשיטנעגילעטניא עגנע ןיא
 עכלעװ ,ןטנעמעלע עטמיטשעג שיט

 םורַא טריזינַאגרָא ךיז רעטעּפש ןּבָאה
 --"תוריחח ןופ עטשרוי רעטקעריד רעד
 ?גקוק טינ ,"עינעירשזָארזָאװװ עּפורג רעד
 ענייז ןופ ןלַאפכרוד יד ףיוא רעּבָא קיד
 טינ ,("תורח" ןוא "סעה השמו) ןזיירק
 :רעּב ןיא סָאװ ,םעד ףיוא ךיוא קידנקוק
 רע טָאה זירַאּפ ןיא רעטעּפש ןוא ןיל
 ןיז טימ ןטילעג לעירעטַאמ ךעלקערש
 ןּבילּברֲאפ ץלַא רעּבָא .ס זיא ,עילימַאפ
 ןוא רעמיורט רעד ןוא טסימיטּפָא רעד
 ,ּפמַאק ןטרעטיּברַאפַא טימ ןעמַאזוצ
 ,"דנוּב" ןגעק טריפעג טָאה רע סָאװ
 ?רוּב םעד טנױשעג טינ ךיוא רע טָאה

 םיא טָאה סרעדנוזַאּב ;םזינויצ ןזַאושז

 טימ עיטַאמָאלּפיד סלצרעה טגערעגפיוא

 ,ןַאטלוס ןשיקרעט םוצ ןעגנוסירגַאּב ןקיׂש

 ןיא עװעלּפ ייּב ןצנעידיוא ןכוז טימ

 ?יטסינויצ יד ףיוא ןוא ,םלעהליוו רעזייק

 ןטספרַאש ןפיוא רע טגעלפ ןסערגנָאק עש

 שער ַא .םעד ןגעק ןטערטסױרַא ןפוא

 ןטײװצ ןפיוא טכַאמעגנָא וּתעשּב טָאה

 ײײרשעגסיוא ןייז סערגנָאק ןשיטסינויצ

)21( 
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 וו יַאלָאקינ ןופ סערדַא ןפיוא ח/ יופ,
 טימ לַאדנַאקס רעסיורג ןייז רעטעּפש ןוא
 ,1903 ,סערגנָאק ןט6 ןפיוא ,ױדרָאנ סקַאמ

 ,ןטסידנַאגוא יד וצ ןענאטשעגוצ ,ס זיא

 רעגָאז?ןיינ יד ןעוו ,1905 ,ןט7 ןפיוא ןוא

 ןעװעג רע זיא ,ןעװעג חצנמ ןּבָאה

 -ירעט רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא

 זיא ןַאד .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאירָאט

 ?עדנירגעגיינ רעד וצ ןענַאטשעגוצ רע

 ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס:שיטסינויצ רעט
 ?סיוא ענייז רַאפ ארומ סיוא םגה ,(ס"ס)

 עוויסלוּפמיא יד ןוא ןעעדיא עשילרעט

 טָאה טנעמַארעּפמעט ןייז ןופ ןכורּבסױא

 ןעמונעגנײרַא טינ ק"צ ןיא םיא ןעמ

 ןופ טײקיטעט ןייז רַאפ טקישעגסױרַא

 ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא  ,דנַאלשטיײד

 ,ענליוו ןיא בור סָאד טּבעלעג ,דנַאלסור

 :יא סלַא טקילײטַאּב ךיז טָאה רע ואוו

 ןַאגרָא םעד ןיא ןרָאטקַאדער יד ןופ רענ

 "געוו רעינ רעדא ײטרַאּפ:ס"ס רעד ןופ
 ?נואע ,"טרָאװ סָאד) םיכשמה ענייז ןוא

 ,ןעלקיטרַא-טייל ןּבירשעג ,("געוו רעז

 .ןעלקיטרַא עשימעלָאּפ ןוא עשיטערָאעט

 =עג וּתעשּב טָאה קורדנייא ןרעדנוזַאּב ַא

 גַאה ןיא ןעטסינויצ? לקיטרַא ןייז טכַאמ

 תעשּב .(10-9 ,"טרָאװ סָאד; ןיא) *! ןײרַא

 טָאה עמוד רעטייווצ רעד וצ ןלַאװ יד

 זיא ,ּבוג רענווָאק ןיא טרידידנַאק רע

 1908 ןרָאװעג טלייוועגסיא טינ רעּבָא

 :עמַא ןייק ןרָאװעג ןדַאלעגניא רע זיא

 ןופ ןַאגרָא םעד ןריטקַאדער וצ עקיר
 ?צמַא) ןטסילַאירָאטירעט-ןטסילַאיצָאס יד

 רעטעּפש ,"קלָאפ סָאדװ (ס"ס רענַאקיר
 :עט םעד ןיא ןעוועג שאיימ ךיז רעּבָא

 טרעקעגמוא ךיז רע טָאה ,םזילַאירָאטיר

 ןופ רענייא ןרָאװעג זיא ןוא םזינויצ םוצ

 .עקירעמַא ןיא צ"ּפ יד ןופ רעריפ יד
 ַא ןעועג רע זיא המחלמ רעד תעשּב
 ךוּפיהל ןוא עטנַאטנַא רעד ןופ רעגנעהנָא
 :ץמַא יד ןופ טייהרעמ רעטסערג רעד וצ
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 ;דנַאלסור רַאפ ןטלַאהעג ןדיי רענַאקיר
 ןענייז ןטַאטש עטקינײארַאפ יד תעּב
 רעשיטנַאטנַאָארּפ ןייז טָאה ,גירק ןיא ןײרַא
 :סיוא רעמ ךָאנ ןעמונעגנָא םזיטָאירטַאּפ
 יא ןעוועג זיא רע .ןעמֹרָאפ עשילרעט
 רעד ןופ רעוטפיוא:טּפױה ןופ רענ
 :עלעד סלַא ,גנוגעווַאּב:סערגנָאק רעשידיי
 ןיא סערגנָאק ןשידי םעד ףיוא טָאג
 ?עגסיוא ,1918 רעּבמעצעד ,עיפלעדַאליפ
 :עלעד:רעניינ רעד ןיא ןרָאװעג טלייוו
 סעיצולָאזער יד ןקידיײטרַאפ וצ עיצַאג
 2עפנָאק?םולש רעד ףיוא סערגנָאק ןופ
 ןופ טקַא םעד ךָאנ .ליַאסרעװ ןיא ץנער
 :עזייר ענייז ןוא י"א טכוזַאּב ָאמער:ןַאס
 ןיא טכעלטנפערַאפ ךיוא ַא"צ ןקורדנייא
 עקירעמַא ןייק סגעווקירוצ ."סרטנוקח
 זיא ןוא ןלױּפ טכוזַאּב ךיוא רע טָאה
 *רַאװ ןיא טַארעּפער ַא טימ ןטערטעגפיוא
 רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוװעג זיא ,ס) .עש
 ןיא טקילײטַאּב ךיז טָאה .ס .(רענדער
 ?טייצ עשינַאקירעמַא-שידיי ענעדיישרַאפ
 ,"דנַאל עייג סָאדח ,"טפנוקוצח יו ,ןטפירש
 ?גירג רעד טניז ןוא יןעּבעל עיינ סָאדח
 רעקידנעטש ַא ןעװעג "גָאט; ןופ גנוד
 רעד טימ גנוטייצ רעד ןופ רעטעּברַאטימ

 ןעוו ,רָאי ןּבלַאהטרעדנָא יד ןופ הקספה
 :צ'ּפ םעד ןיא טעּברָאעגטימ טָאה רע
 :רַאפ ןיא טָאה רע ."טייצ ידח טַאלּבגָאט
 :ידיי ןיא ךיוא ןּבירשעג ןטייצ ענעדייש

 ,שיסור ףיוא ןעגנוטייצ ענײמעגלַא ןוא עש

 ?בעה יד ןיא ןוא ,שילגנע ןוא שטייד

 ַא"צ .עקירעמַא ןופ ןּבַאגסױא עשיער

 .ָאמ יד שטייד ףיוא טצעזעגרעּביא רע טָאה

 ןופ ןעגנולדנַאהּפָא עשיפָאסָאליפ:שילַאר

 טכעלטנפערַאפ ןוא יָאטסלָאט װעל

 )801900-4619006 21002150606 "ד ןיא

 ?עכיו עשילַארָאמ יד ןופ קיטירק ַא 1

 ,ס -- ."ןרָאּבָאכודק עשיסור יד ןופ ןשינ

 עטסלעניגירָא יד ןופ ענייא ןעוועג זיא

 :ַאנילַאקידַאר רעשידיי רעד ןופ ןרוגיפ
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 רעצנַאג רעד רַאפ .גנוגעווַאּב רעלַאנָאיצ
 =שירַארעטיל רעקירעיב0 ןייז ןופ טייצ
 רע טָאה טייקיטעט רעכעלטּפַאשלעזעג
 ןוא םוינויצ ןשיװצ זעטניס ַא טכוזעג
 :מָיט םענעטלעז ַא טימ ןוא ,םזילַאיצָאס
 ,טפַארק רעשימעלָאּפ רעסיורג ,טנעמַארעּפ
 קיזיפַאטעמ ןוא םזיּפָאטוא ךס ַא טימ םגה
 ַא .ןעעדיא ענייז רַאפ ּפמַאק ַא טויפעג
 ןופ ,ןעקנעד ןטקַארטסּבַא ןופ שטנעמ
 ןעוועג רע זיא ,רוטַאנ רעטריטלַאזקע ןַא
 ײטסַא'זוטנע ןייז ךָאנ .תוריּתס טימ לופ
 םזירַאטילימ םעד וצ גנויצַאּב רעש
 זיא ןענָאסליװ וצ ןוא עטנַאטנַא רעד ןופ
 עסיוועג רַאפ גנורעטסײגַאּב ןייז ןעמוקעג
 :ָאק ןוא םזיװעשלַָאּב םעד ןופ ןטנעמעלע
 ןוא עטסדנצעלג יד ןופ רענייא .םזינומ
 זיא ,ןטסיצילּבוּפ עשידיי עטסקיטרַאנגיא
 ?עסיּברַאפ ַא ןעועג טייצ רעכיילג וצ רע
 ?סישידי רעד ןופ רָאנ טינ אנוש רענ
 רעד ןופ וליּפַא רָאנ ,גנוגעוװַאּב רעשיט
 רע רעכלעװו ןגעק ,ךַארּפש רעשידיי
 ןפוא ןטספרַאש ןפיוא ןטערטפיוא טגעלפ
 :ביל רעקידנעמַאלפ ןייז ןופ ןעמָאנ ןיא
 ןופ ךַארּפש רעד ,שִיערּבעה וצ טפַאש
 ןטלַאהעג טָאה רע ןכלעוו ,איבנה והיעשי
 רעד ןיא ןשטנעמ ןטסערג םעד רַאפ

 ןעגנוױשנָא ענייז רַאפ .עטכישעגטלעוו
 :ַאכ ןיש זיא עגַארפכַארּפש רעד ןיא
 טעּברַא ערעסערג ןייז שיטסירעטקַאר
 --30 ,1900 ,"דויז ןיא) "ןָאגרַאשז רעדז
 רָאנ טיג סַױרַא טגנערּב רע ואו ,7
 רָאנ ,תויאר עשיטסישידיײיטנַא ייר ַא
 ןופ זילַאנַא ןטנַאסערעטניא ַא ךיוא טיג
 :ַאכ ןשיגָאלָאכיסּפ ןוא ןשיטסיווגניל .םעד
 עשיערבעה ןוא עשטייד יד ןופ רעטקַאר
 .ךַארּפש רעשידי רעד ןיא ןטנעמעלע
 םזילַאירָאטירעט ןייז ןופ טייצ רעד ןיא
 םעד ןופ ךיוא טדנעװעגּפָא ךיז רע טָאה
 םיא וצ רעטעּפש ךיז ידּכ ,םזיערּבעה
 ;מוא רעטספרַאש ןייז ןיא ןרעקוצקירוצ
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 ךייז א"צ עז) םרָאפ רעטסכעלסימָארּפמָאק
 ?בעה ןוא שידיי ןגעו ןעלקיטרַא עירעס
 סָאדי לַאנרושז-שדוח םעד ןיא שיער
 ?טישז .ח ר"ד ןופ ר"א ,1923 ,"ןּבעל עיינ

 רַאפ זיא ללכּב .(רעגינ .ש ןוא יקסווָאל
 ליפ ןעװעג םוטנדיי:תוינחור סָאד םיא
 .נָאק עקידעּבעל סָאד יװ ,רעקיטכיוו
 טמַאטשעג טָאה ןופרעד ןוא ,עטערק
 טפָא ןייז ,תולג ןופ גנוניײנרַאפ ןייז ךיוא
 :ָאטיא ענייז ,םזימיטּפָא רעשיטסַאטנַאפ
 ַא ךיוא טצעלוצ ןוא תומולח עשיטסיּפ
 סָאװ ,םזיציטסימ רעזעיגילער רעסיוועג
 קורדסיוא ןטסטלוּב םעד ןענופעג טָאה
 רַאפ ,טעּבנטױט ןפיוא יודיוװ ןייז ןיא
 ל;סנַאילסַאמ שריה:יבצ רעגידיירּפ םעד

 יד ןופ ענײא זַא ,שיטסירעטקַארַאכ)
 "ןימה רעדח ןַאגרָא ןייז ןופ ןּבַאגפױא
 :ער ןגעק ּפמַאק רעד ןעוועג אקווד זיא
 ןּבעל ןכעלנעזרעּפ ןייז ןיא -- .(עיגיל
 ,םזילַאעדיא ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז
 ןעװעג ןוא טייקוויַאנ ,טייקיטומסיורג
 ?רעּפ עטסטנַאסערעטניא יד ןופ ענייא
 עמעהָאּב רעשידיי רעד ןופ ןטייקכעלנעז
 :סינויצ ענעבילקעגח ענייז ןופ .י'נ ןיא
 סָאװ ,"ןעטפירש עשיטסילַאיצָאס ? שיט
 ןופ ק"צ םעד ךרוד ןּבעגעגסױרַא ןרעוו
 ר'ד ןופ ר"א עקירעמַא ןיא צ"ּפ יד
 ,ןיטנע לאוי ןוא רַאז .י ,ןַאמּפיוק תדוהי
 ,"ןויצ:ילעוּפא ג"פ) 1 .ּב רעד טלַאהטנַא
 ץיפַארגָאיּב א ךיוא (220 ז"ז ,1925 ,י"נ
 :סָאּפַא םעד ,.ס ןופ קיטסירעטקַארַאכ ןֹוא
 ;םזינויצ ןשיטסילַאיצָאס םעד ןופ לָאט
 ךיוא .ַא"צ טײג (1926) 11 .ּב םעד ןיא
 .ּפִא עירעס עטנַאסערעטנ'א יד ןיײרַא
 ןופ עיפָאסָאליפ רעד וצ ןעגנולדנַאה
 ןעכָאּפעװ ט"א עטכישעג רעשידיי רעד
 סיורג ַא--?עטכישעג רעשידיא רעד ןיא
 טעּברַאעג טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,קרעו

 ןּבילּבעג זיא סָאװ ןוא ןרָאי עטצעל יד
 ?רעּביא ךיוא טָאה .ס .טקידנערַאפ טינ
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 םיור* סעה השמ ןופ ךוּב סָאד טצעזעג
 :עג טָאה רע ןכלעוו וצ ,"םילשורי ןוא
 רעטַאפ םעד ןגעוו ריפניײרַא ןַא ןּבירש

 י'ג) םזינויצ ןשיטסילַאיצָאס םעד ןופ
 ףךיפנײרַא רעד ךיוא טרעהעג) םיא 6

 ַאּפעזושזדז קרעװ סווָאכײליײרפ השמ וצ
 ןופ לָאטסָאּפַא רעד יניצַאמװ) "יניצַאמ

 ןייז .(םזילַאנָאיצַאנ ךרעגָאיצולָאװער
 ןיקריס עירַאמ ,רעטכָאט עטסטלע
 ?קורטסניא ןַא ,יקסנַאדָאּב ןופ יורפ יד
 :רַאמ טָאה ,שזדעלַאק:לענריוק ןיא רָאט
 רעד ןיא ַא"צ ,שילגנע ןיא טכעלטנפע
 ?נוצעזרעּביא ,"גָאט? ןופ טייז רעשילגנע

 ,שאוהי יװ ,רעטכיד עשידיי ןופ ןעג

 ?ךול ןבואר ,ּבײלײנַאמ ,ןעזייר םהרבא
 | - .ַא"א גיוו

 ?ןָארטיצ .ל .ש ; 261 ,0:3 ןיא ,,ידלָאטרעב

 שינעגעגַאּב עטשרע ןײמ, ,10 ן"ינויצ ןוקיסקל,

 *רוּב .ה ;229 ,1924 ,"גָאט , ףענליוו ןיא ,",ס טימ
 .רעטיײּברא רעשידיא רעד ןופ עטכישעג יד, ,ןיג
 ןיא ,ןַאמטוג .מ ןוא בראפרעּבליז .מ ; "גנוגעוועּב

 ןעלקיטרַאיטײצרָאי ןוא ןגָאלָארקענ 1{ "סקנּפ ןטיור;
 יד ןופ טרפּכ ,ןטפירשטיײצ עשידיי בור סָאד ןיא

 יַאק .א ר"ד 111 ,"סקנּפ ןטיורא ןיא :א"צ ,צ"ּפ

 ןבואר 11924 ?/ןָא ןופ "גָאט, ןיא ,קינלַאר

 ןופ 'מונ ,וס ,"טסיײג ךרוד ֹוא ךרוד, ,ןיניירּב

 ןיא ,יקצואװער .א 110 ,רעגינ ש :12/ןא
 ןיא ,יקצינּפוטס .י* .ש א ,1924 ,"טפנוקוצ,

 ,רעפנייו .+ 1228 ,1924 ,"טַאלּבגָאט רענילּבול,

 ,ןרָאהנײא .א 124 ,1924 ,"רעדעפ עד, ןיא

 ג1924 ,"טנײהג ןיא ,"רענָאיצולָאװער--דיא רעד,

 עײנ סָאד  רעקָאטסילַאיּב ןיא ,לאטנעזָאר ןַאמטיל

 ןטשרע ס--ס וצ ,ץנַאלג .א ;274 ,1924 "ןּבעל

 וצ ,גרעּבדלָאג .צ ,ב "גָאט ןיא ,טײצרָאי

 ,װָאכילײרפ השמ ן10 ,טײצרָאי ןטײװצ ס--ס

 ,10 117 ,1926 *רעטייּבוא ןעשיזיא םעד, ןיא

 ,"יניצַאמ ַאפעזושזד , ךוּב ןייז ןיא

 24/אן1 -- 1875) השמ-םוחג ןיקריס

 ,טנגעג רענדָארג ,קסלעּב ןיא .בעג (8
 רעד ןיא גנויצרעד עשידיי ַא ןעמוקַאּב

 :לַאער) עיזַאנמיג יד טכוזַאּב ןוא םייה
 ילַאּֿפ םעד טקידנעעג ךָאנרעד ,(?לוש
 | ?רעינעשזניא סלַא עשרַאװ ןיא םוקינכעט

 8( ןיקריס

 זיא עויטַאיציניא ןייז טיול .גָאלָאנכעט
 ןרָאװעג טעדנירגעג םוקינכעטילָאּפ ןיא

 :עג=לַאנָאיצַאנ יד ןופ עיצַארָאּפרָאק ַא
 טייהרעמ רעד ןגעק ןטנעדוטס עטמיטש
 ןטנעדוטס עשידיי
 ,לושכיוה רעד ןופ
 :עג ןענייז סָאװ
 ?ֵאלימיסַא ןעוו

 :רַאװ ןיא .ןרָאט
 ןײרַא רע זיא עש
 ןײרק םעד ןיא
 *בעה ןוא עשידיי
 ט = ?טפירש עשיער
 .ָא ןַא ןרָאװעג זיא ןוא רעלעטש
 ןוא װָאלָאקָאס םוחנ וצ רעייגנייא רעט
 :ַאּב ךיז רע טָאה סרעדנוזַאּב .ץרּפ .ל .י
 רעכלעוו ,ןװָאלָאקָאס טימ טעדניירפ
 טעּברַאטימ רעד וצ ןגיוצעגוצ םיא טָאה
 םעד ןופ טכַארּבעגטימ ,"הריפצהי ןיא
 טפַאשטנעק עכעלדנירג ַא זיוהנרעטלע
 ייֵל ןוא ךַארּפש רעשיערּבעה רעד ןיא
 טייצ ןופ 1897 טניז רע טָאה ,רוטַארעט
 ךיוא ,"הריפצהפ ןיא טקורדעג טייצ וצ
 800 ,םצהץגמססז8 ,"הנשה רפס? ןיא
 =טפַאשנסיו ,עשיטסיצילּבופ א"א סעל
 --ַא"צ) ןעלקיטרא עשיטירק ןוא עכעל
 ֹוּורּפ ַא ט"א גנולדנַאהּפָא ערעסערגַא
 םעד ןופ גנודנירגַאּב רעשיטערָאעט ַא ןופ
 ןּבָאה סָאװ ,,("הריפצהח ןיא -- "םזינויצ
 =עטניא ןסיורג ַא ןּכורעגסױרַא םּתעַׁשּב
 ?פיוא םעד טניז .רעזעל יד ןשיװצ סער

 םזינויצ ןשיטילָאּפ םעד ןופ ןעמוק
 ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג רע טָאה
 ךס ַא ןיא טקילײטַאּב ךיז ,גנוגעװַאּב רעד
 ,טַאגעלעד סלַא ייס ןסערגנָאק עשיטסינויצ
 סלַא ."הריפצהפ ןופ טנעדנַאּפסערַאק ייס

 =עג רע טָאה רענדער רעטנכייצעגסיוא
 =רעד ,עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסינויצ ַא טריפ
 ,טנגוי רעטנעגילעטניא רעד ןשיווצ טּפיױה
 ןשיטַארקָאמעד םעד רַאפ קידנטערטפיוא
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 ץרּפ ןופ העּפשה רעד רעטנוא .,םזינויצ
 שידיי ןופ רעגנעהנָא ןַא ןרָאװעג .ס זיא
 ןעגנולמַאזרַאּפ עשיטסינויצ יד ףיוא ןוא
 ןטערטפיוא רע טגעלפ ןצנערעפנָאק ןוא
 ?ערּבעה יד ןופ טיײקנסיּברַאפ רעד ןגעק
 ןַא ןעמונעג ןײלַא ךיוא טָאה רע .ןטסִי
 ;עג ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא לײטנָא
 ,"דניירפצ ןיא ןעלקיטרַא ךס ַא ןּבירש
 רע זיא 6--1905 .ַא'א "טלעוו רעיינז
 ןופ רָאטקַאדער רעשיטקַאפ רעד ןעוועג
 :ַאּב ךיז 1907 ."ףַארגעלעטש סווָאלָאקַאס
 טריפעג טָאה רע ואוו ,וועיק ןיא טצעז
 ןוא שידיי רַאפ טעּברַא עוויסנעטניא ַא
 :עפער ענייז ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי

 :סײגַאּבַא טימ ןעגנורדעגכרוד ,ןטַאר
 ןּבָאה ,ןפַאש ןשידיי םוצ עּביל רעטרעט
 רעד ףיוא גנוקריו עסיורג ַא טַאהעג
 רע .טנגי רעקידנרידוטש רעשידיי
 ןציטָאנ יירַא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה
 רעד ןיא רעלעטשטפירש עשידיי רעּביא
 ןיימעגלַא ןיא ליײטנָא ןַא ןעמונעג ,8
 עג טפיוהרעד ואוו ,ןּבַאגסיוא עשיסור
 :קיטרַא עכעלטפַאשנסיװ?רעלוּפָאּפ ןּבירש
 02384116 תקחי- עירעס ןייז ,לשמל) ןעל

 צג ןפיוא רעדָא (ַא"א אהגגממוצמ 88ץא

 ןלַאנרושז יד ןיא -- קינכעט ןופ טיּב
-68420 88018468 ,1010 ,2840 804806 

 רעד תעשב ..804 !1קסאטזעענס480ס1ע

 סלַא טקורעגסױרַא ךיז רע טָאה המחלמ
 *עג טליײװעגסיוא זיא ,רעוט רעשיטילָאּפ
 ,"עדַארװ רעשינַיַארקוא רעד ןיא ןרָאװ
 2רַאפ-סגנודנירג רעשיסור רעד ןיא ךיוא
 טַאר:לַאנָאיצַאנ ןשידיי םעד ןיא ,גנולמַאז
 :רָאפ ןעוועג טיוט ןזיּב ,עגנִיַארקוא ןופ
 יטַארקַאמעד רעשידי רעד ןופ רעציז
 ?בוּפ ַא טריפעג ,וועיק ןיא הליהק רעש

 2ינויצ םעד ןיא טייקיטעט עשיטסיציל

 ?ךַָאו רעד ףיֹואפ טַאלּבנכָאװ ןשיטס
 ,מונ 10 סױרַא) ןַאמסָארג .מ ןופ ר"א

 ?קַאדער ,(פ/ְעזן| ויּב 118 1/ 11 ןופ

 ןַאד ןוא לושלטימ

 6630 (יקסמינָאלס) םינָאלס -- ןיקריס

 רעד/ טַאלּבגָאט עשיטסינויצ סָאד טריט
 15/א| ןופ ,מונ 49 סױרַא) "ףַארגעלעט
 =ןיצ רעד ןיא .(1918 רַאונַאי זיּב 7
 ?םיוא טינ הביבס רעשיטסיערּבעה-שיטסינ
 יא סלַא שידיי רַאפ ןּפמעק וצ טרעהעג
 סָאװ ,ןטסינויצ עקיצניװ יד ןופ רענ
 .טרָאװ עשידיי סָאד טצעשעג ךיוה ןּבָאה
 ,העיק ןיא ןײרַא זיא ַארוילטעּפ תעשּב

 -עלעד רעשידיי רעד ןיא ןעוװעג .ס זיא
 םינּפ לּבקמ םיא סױרַא זיא סָאװ ,עיצַאג
 ,ןּברָאטשעג ןוא טליקרַאפ ךיז טָאה ,ןייז
 יב רעיורט ןקיטכירפיוא קידנפורסורַא
 ,רענגעקייטרַאּפ ןוא דניירפ

 .ײחפ, ה"מז ןיא ,יקס--נַא ,ש ;א1ׁש ,0
 ,'טלעװירעכיּב} ןיא ,מ ,ב1 ;1919 ענליװ ,"טייה

 .ינויצ ןוקיסקל {1 ,9

 * 1884) לאוי (יקסמינָאלס) םינָאלס
 ,ןישטָאגַארד ןיא .בעג (

 רָאי 2 ןופ דניק סלַא .טנגעג רענדָארג
 =גָאװעגסױא ןרעטלע ענייז טימ רע טָאה
 +עמַא ןייק טרעד
 טּבעלעג ,עקיר
 ?יִׁש ןיא בור סָאד
 *צג ואוו ,ָאגַאק
 ײּבָאּפ/ יד טקידנע

 ןוא "לוקס = קיל

 | וא םעד טכוזַאּב
 .ָׁש ןיא ,טעטיסרעווינ
 2עג ךיוא רע טָאה טייצ רענעגייא רעד
 רע ואוו ,דנַאלסור ןיא ןכוזַאּב טכַאמ

 ,רדח ןיא טנרעלעג טייצ עצרוק א טָאה
 רֶע טָאה טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז
 טקורדעג ןוא שילגנע ןיא ןּבױהעגנָא
 ןעגנוטײצ עשילגנע ענעדיײשרַאפ ןיא
 ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ןוא םיריש
 ,רעטָאפ ןייז ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא
 ,ןַאמ ןטעדליּבעגכַארּפש ַא ןוא ליּכשמ ַא
 טַאהעג ּביל רעיײז ךיֹוא טָאה רעכלעוו

 ,1882--.11 "?עיגָאלָאטנַא , סניסַאּב .מ טיול (*
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 ןבײרש וצ ןּבױהעגנָא .ס טָאה ,שידיי
 יז טימ טריטויּבעד ןוא רעדיל עשידיי
 ןַאד טניז ,"טלעוו רעשידיאז רעד ןיא
 ןיא רעדיל טקכעלטנפערַאּפ רע טָאה
 ןוא ןטפירשטייצ עשידיי ענעדיישרַאפ
 ןבירשעג טָאה ,עקירעמַא ןופ ןלַאנרושז
 רעּביא ןעלקיטרַא עשיטירק ךס ַא ךיוא

 טָאה ,רעטכיד ענײמעגלַא ןוא עשידיי
 .ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד רַאפ ןָאטעג ליפ
 ךַארּפש ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 :וצ ,ןזיירק עשירָאטַאלימיסַא יד ןשיוצ
 ?עמַא ןטמירַאּב טנייה םעד טימ ןעמַאז
 . ,גרעּבנעטָאר סירָאמ טַאקָאװדַא ןשינַאקיר

 :ַאגרָא רעמָאש ינע ןוא רעזנוצ זלרַאשט
 שידיי ואוו ,ּבולק ןשיטסישידיי ַא טריזינ
 ;בייא יד סלַא ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא
 ןעוועג ,ךַארּפש עלַאנָאיצַאנישידי עקיצ
 ןשידיי םעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא
 םייח עז) י"נ ןיא ןײארַאפ:רוטַארעטיל
 רעד סע זיא רשפא װָארדנַאסקעלַא
 .(? בולק רעשיטסישידיי רעטנָאמרעדנּבױא
 ?טיל .א ,גרעּבדלָאג ,ּבא טימ ןעמַאזוצ
 1903 רע זיא ַא'א ןעטטעק הרש ,ןיוו
 2ןיצ:לַאקידַאר ַא ןופ רעדנירגטימ ןעוועג
 עטשרע יד ןופ רענייא ,ןייארַאפ ןשיטסינ
 סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס?שיטסינויצ
 ךיוא טָאה ןייארַאפ רעד ;עקירעמַא ןיא
 עיינ יד טפירשטַאנָאמײרד ַא ןּבעגסױרַא
 רָאי ַא טריטסיסקע טָאה טָאװ ,"עמיטש
 ןופ רענייא .,1905 רעּבָאטקָא זיּב טייצ
 :ידיי עגנוי עּפורג רעד ןופ רעפיול רָאפ יד
 ןעוועג .ס זיא ,עקירעמַא ןיא רעטכיד עש
 =ַארעטילח ּב"מז םעד ןופ רָאטקַאדערטימ ַא

 טכעלטנפערַאפ ַא"צ טָאה רע ואוו ,1 "רוט
 ךיוא ,דליײוו רַאקסָא ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןַא

 ?טנכעוו םעד--"רעפּפמעק ןעשידיאק ןופ
 :ירעט םעד ןופ ,צ"ּפ יד ןופ ןַאגרָא ןכעל
 ןופ ,"קלָאפ סָאד? ןַאגרָא ןשיטסילַאירָאט
 טרָאד) יטייקכעלקריוו ןוא ןעמיורטח ּב"מז
 רַאגדע ןגעװ לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאפ

 52 יקצולס -- (יקסמינָאלס) .םינָאלס

 =רךושז סלַא טנַאקַאּב ךיוא זיא רע .ַא"א (ָאּפ
 רעטרָאּפער רעקיסַאלקטשרע ןוא טסילַאנ
 ףיוא קיטעט זיא ןוא רעריויוװרעטניא ןוא
 רעטעּברַאטימ רעקידנעטש סלַא טיּבעג םעד
 ןופ רעטעּפש ןוא 1906 טניז "טײהרַאווח ןופ
 :רַאק ישטול ּפ"א ךיוא טּביירש "גָאט
 :ַאּפ סרעדנוזַאּב ;ַא"א ָאנינָאס .י ,ןעמ
 רעדליּב ןוא ןטכירַאּב ענייז טימ רעלוּפ
 םלַא ,י"נ ןיא סרעטסגנעג עשידיי יד ןופ
 רעדיל ענייז טימ טנכייצעגסיוא רעטכיד
 =נערּב סָאװ ,קרָאיײװינ טָאטש רעד ןופ
 םטיר ןקיטכעמ םעד קורדסיוא םוצ ןעג
 םגה ,ץנעדיזעריטלעװ רעקיזיר רעד ןופ
 .טייקטרירטנעצנָאק קיניײװ ןופ ןדייל יז
 ךוא רעדיל 'ּב ייווצ קורד םוצ וצ טיירג
 .ןעלקיטרַא עשיטירק יּבַא

 ,1925 ,"רעדעפ, ןיא ,רעּפנייװ .ז

 ןסינ ח"רע) בקעי-םהרבא יקצולס
 =עס:דָארָאגװַאנ ןיא .ּבעג (1918 -- 1
 רעד ןיא טנרעלעג .ןילָאװ ,קסרעוו
 =בוד ןויצנּב 'ר ייּב הבישי רעװַאלסיטסמ
 ןעלקיטרַא ןּבירשעג 1882 טניז .וָאנ
 :סקלָאפ ןעשידויז ,"דיגמהח 22308815 ןיא
 עטסנּבעגעגרעּביא יד ןופ רענייא ,"טַאלּב
 =קַאדערטימ טייצ עסיוועג ַא ,ןויצ:יבבוח
 גנוטייצ רעכלעוו ףיוא ,"ץילמהז ןופ רָאט
 רעד ןיא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג טָאה רע
 םוצ גנולעטש רעװיטיזָאּפ ַא וצ גנוטכיר
 רעדנירג יד ןופ רענייא רעטעּפש ,ןויצ-תּבח
 "ןורּכז רפסח טול רע טָאה ,"יחרזמץ ןופ
 ?עס:דָארָאגװַאנ ןיא קידנעניואווו ,5
 ַא ןּבעגסױרַא םוצ טיירגעגוצ--קסרעוו
 =ַאזוצ ןעמוקעגמוא זיא רע .ּב"מז שידיי
 םָארגָאּפ םעד ןיא יורפ ןייז טימ ןעמ
 .קסרעוװעס:דָארָאגװַאנ ןיא

 גינויצ ןוקיסקל ;א 'ח ,"וירפוסו וינּבר רוד,

 -- 1879) רעּב-בוד יקצולס
 =ָארָאה ייּב טוג ַא ןיא .ּבעג (

 :געמרַאפ ַא ןיא ,ּבוג רעװעיק ,שטשיד
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 :סנּבעל ןט9 ןייז ףיוא ,עילימַאפ רעכעל
 ןעמַאזוצ ,קיזייַא ,רעטָאפ ןייז ןיא רָאי
 טקישעגסױרױַא עילימַאפ רעצנַאג רעד טימ
 ךיז טָאה ייז רַאּפ ןוא ,טוג ןופ ןרָאװעג
 ,טיונ ןוא תוקחד ןופ טייצ ַא ןּבױהעגנַא
 :געמ יד טַאהעג טינ טָאה .ס זַא יױזַא
 עשיטַאמעטסיס ַא ןעמוקַאּב וצ טייקכעל
 רע טָאה רעטעּפש טשרע ןוא גנודליּב
 ?װַא סלַא טרעכײרַאּב ןשינעטנעק ענייז
 רדח ןיא טנרעלעג טָאה רע ,טקַאדידָאט
 ןיא טּבעלעג רעטעּפש ,שטשידָארָאה ןיא
 םעד טכַאמעגכרוד טָאה רע ואוו ,וועיק
 ואװ ,סעדָא ןיא ,1905 ןופ םָארגָאּפ
 ןוא ןעוועג ברקמ םיא טָאה קילַאיּב .נ .ַח
 רעד ןיא ,ןּבײרש םוצ טרעטנומעגפיוא
 טימ טױיטויּבעד רע טָאה רוטַארעטיל
 יףסאיחא חול; ןיא "רעסה ינפלע עציקס ַא
 עכעלטע טכעלטנפערַאפ ךָאנרעד - ,3

 טניז ,רעטעּפש ךיוא ,"חלשהח ןיא ןציקס
 :רושז ןקיזָאד םעד ןיא טקורדעג 0
 ,"םירמ, יװ ,ןעגנולייצרעד עקיניא לָאנ
 ןיא ךיוא טקילײטַאּב ךיז ,ַא"א "ריעּבח

 טרפּב ,ןטפירשטייצ עשיערבעה ערעדנַא
 =ץגּכָא ךיז רעּבָא טּפיוהרעד ,"ןמזה , ןיא
 ףיוא טייקיטעט רעשירַארעטיל רעד ןּבעג

 ןיא ןּבױהעגנָא טָאה רע עכלעוו ,שידיי
 :טנפערַאפ ַא'צ טרָאד ,1904 "דניירפח
 ווירּב ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא -- טכעל
 :רַא ןייז רעב .ד פ"א -- עיצקַאדער ןיא
 :ידיי יד קידנרעדָאפפיוא ,! "שידייג לקיט

 עשידיי יד ןעיוּב וצ טּפַאשלעזעג עש
 ;ךַארּפש רעשיױיי רעד ףיוא לושסקלָאפ

 רענעי ןיא טָאה לקיטרַא רעקיזָאד רעד
 רעשידיי רעד ןיא טָאה'מ ןעוו ,טייצ

 ןגעוו טכַארטעג קיניײװ ךָאנ טייקכעלטנפע
 :ץּפש ,םשור ַא טכַאמעג ,שידיי ףיוא ןלוש
 ,ןעגנולייצרעד טקורדעג רע טָאה רעט
 .יישרַאפ ןיא ןעלקיטרַא ןוא ןענָאטעילעפ
 ,"דניירפא יו ,ןטפירשטייצ עשידיי ענעד

 ;סערָאק סלַא ,"טנייהז ,"עמיטש-:סקלָאפ;
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 רעד רַאפ רע טָאה "טנייהא ןופ טנעדנַאּפ
 =יוװעג ַא .זַאקװַאק ךיוא טכוזַאּב המחלמ
 :עדָאש ןיא טּבעלעג רע טָאה טייצ עס
 ?רעגייז ןופ רעטנעצ םעד ,ץייווש ,םָאפ
 יק ןיא טצעזַאּב ךיז רעטעּפש ,ײרעכַאמ
 ?רַאעג עיצולָאװער.ץרעמ רעד ךָאנ ,ווע
 *עג ואװ ,"?טײצ עײנש רעד ןיא טעּב
 ,ץניװַארּפ רעד ןופ רעדליּב ךיוא ןּבירש
 2ײטַאּב סנטצעל ,"ןָאפמָאק, ןיא ךָאנרעד

 ןוא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא ךיז טקיל
 יד טכװַאּב ,דנַאברפנטַאר ןופ ןלַאנרושז

 טנעדנַאּפסערָאק סלַא סעינָאלָאק עשידיי
 ךיוא ןּבירשעג ,"סעמעא ןֹוא "ןרעטשפ ןופ
 ?געלסיוא עקינייא ןיא וועיק ןופ ווירּב
 2ירפ}/ רע:י"נ יד יווװ ,ןעגנוטייצ עשיד

 ,"עסערּפצ רעסערייא:סָאנעוּב יד ,"טייה

 טצעזעגרצּביא טָאה .יקסנירַאמ ,ּב פ"א
 קרעװ עשיטסירטעלעּב ייר ַא שידיי ףיוא
 :טפירש עשִיערּבעה ןוא עשיעּפָאריײא ןופ
 ,טנגי רעד רַאפ טפױהרעד ,רעלעטש
 ?ַאקוינַאטס .ק ,ָאקנעלָארָאק .װ ןופ ַא"צ
 :יילק רַאפ ךעלהשעמח ,לָאגָאג ,נ ,שטיוו
 :עגרוט .א ,ןַאירּב סימ ןופ "רעדניק ענ
 ?סקלָאפ רעשידיא) "קויריּכץ ,"ומומח סוועינ
 ר"א ,15330 זיז ,1919 ,ּב"טּפ--וועיק ,ג"פ
 ,ןילרעּב---עּבַאגסױא עיינ ;ףיטש .נ ןופ
 שייװ יד/ סעדָאד סנָאפלַא 3
 רעוועיק ןופ "קעטָאילּביּב-לוש,) "גיצ עס
 ?טבַאניײּבק סגרעּברעייפ ,ז .מ ,(1919 ,ג"פ
 ?יישט ןופ -- טרירטסוליא ;ג"פ ,זרעד)

 ?לזרעּביא עטצריקרַאפ ערעירפ ַא ;װָאק
 טָאה ;(1905 ,קסנימ ,"רוטלוקח ג"פ--גנוצ

 ןַאשוד טצריקרַאפ ןוא טעּברַאַאּב יירפ
 "דנַאל:ןטוּפיליל ןיא רעווילוגח סטפיווס
 ?עגרעביא ,(84 ן"ז ,1919 ,ג"פ רעוועיק)
 =עטניּפ ַא םורַאז ןַאמָאר סרענערּב טצעז
 (1922 ,ןילרעּב ,ג"פ רעשירַארעטילּ;) "על
 ןופ טיּבעג ןפיוא ןטעּברַא ענייז ןופ ,ַא"א
 =טנפערַאפ .ַא'"צ עיגָאלָאָאליּפ רעשידיי
 ,ןבעל ןוא לוש לַאנרושז ןיא טכעל
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 עיגָאלָאנימרעט עשידיי ַא ,1919 וועיק
 טלעטשעגנעמַאזוצ) ײרעכַאמרעגייז ןופ
 =ייז ַא ,רעדורּב ןייז ןופ ףליה רעד טימ
 "טפירשטייצ/ רעד ןיא ןוא (רעכַאמרעג
 ןופ ןָאקיסקעל םעדע -- טלוקסייווניא ןופ
 ,טעּברַא עוויטקעלָאק ַא ,"יירעדיינש:רענעמ
 :יגָאלָאנימרעט רעד ןופ 1919 ןּבױהעגנָא
 טפַאשלעזעג רעד  ייּב עיסימָאק רעש
 לקיטרַא ןַא ךיוא יװ ,וועיק ןיא "טרָא?
 ןגעו) "רעליּפשױש:םינָאכדַאּב עשידייא
 רעװָאסירָאּב םעד ,רעּבָאּב ןופ ןחדּב דוד
 :ערַאמ השמ ,םייבר ייּב םיצלפיוה ,ןחדּב

 (קעלַאשרַאמ רעװעלסָאּב םעד יקסווָאכ
 ,אוש ,98
 -- 1872 װלסּכ ח"כ) םוחנ ץשולס

 :ליוו ,ןָאגרָאמס ןיא ,ּבעג (
 ארמג ןוא ךנת טנרעלעג .,טנגעג רענ
 10 וצ .המלש דוד 'ר ,רעטָאפ ןייז ייּב

 ןייק ןעמוקעג רָאי
 ןייז ואוו ,סעדָא
 :םיוא זיא רעטָאפ
 ןרָאװעג ןעמונעג
 ןוא בר ַא רַאפ
 רעד ןיא דיגמ
 :לָאמ טָאטשרַאפ
 ץא  ,עקנַאװַאד
 ןּביוהעגנָא סעדָא
 סלַא ןוא שיסור ,שִיערּבעה ןענרעל וצ
 שטייד ,שיזיוצנַארפ ךיוא טקַאדידָאטװַא
 ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,שילגנע ןוא
 עטשרע יד ןֹופ םענייא ,רעטָאפ ןייז
 :ַאּפ רעסעדָא ןופ דילגטימ ,ןויצ:יבבוח
 2עג ךיא רע זיא ,טעטימָאק?עניטסעל
 :רַאעג ליפ טָאה ןוא ןויצ-בבוח ַא ןרָאװ
 ןייז "הרורּב הפשח הרבח רעד ןיא טעּב
 =עגנָא .ס טָאה טייקיטעט עשירַארעטיל
 סעדָא ןגעוו לקיטרַא ןַא טימ 1887 ןּביױה
 ?רַא ךס ַא ןּבירשעג ןַאד ,"לוּכשאה? ןיא

 :םהװ ,"הריפצהח ,"ץילמהק ןיא ןעלקיט
 :סורַא ,ַא"א 8001025 ,"תלצבחהי ,"הגס

 36 ץשולס --- יקצולס

 יװ ,ןטעּברַא ײרַא םרָאפכוּב ןיא ןּבעגעג
 ,(1889 ,ןיו) "איסורב םידהיּתמה תֹּכֹח
 ,םילשורי) "הלחי אלו םדאה השעי המז
 ,םילשורי) "אצמי ןיאמ יושואהז ,(1
 ןעמוקפיוא ןכָאנ ,ןע11סאוסייסנעענעזאיצ 4

 ןיא ןירַא םזינויצ ןשיטילָאּפ םעד ןופ
 עשיטסינויצ טעדנירגעג ,גנוגעוװַאּב רעד
 טעטש ערעדנַא ןוא סעדָא ןיא תודוגא
 :צמ טכװזַאּב 1897 ,דנַאלסור:םורד ןופ
 טרָאד ןופ ןּבירשעג ןוא יא ןוא םי
 ,ןטפירשטייצ ענעדיישראפ ןיא ןעלקיטרַא
 ?ינוא רעװענעשז ןיא ןעמוקעגנָא 8
 עשיזיוצנַארפ יד טרידוטש ,טעטיסרעוו
 ןעועג ,ןרוטַארעטיל עשינײטַאל ןוא

 :ינויצ רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא
 ןוא ץייוש ןיא עיצַארעדעפ רעשיטס
 עשיטסינויצ ךס ַא ןיא טקילײטַאּב ךיז
 :ַארעטיל טרידוטש 1899 טניז .ןסערגנָאק
 רעזירַאּפ רעד ןיא עיגָאלָאליפ ןוא רוט
 רעד ןיא קיטסילַאטנעירָא ןוא ענָאּברָאס
 ,יולה ףסוי ,טױעּפָא סוילוי ייּב לושכיוה
 ר"ד לטיט םעד ןעמוקַאּב ,ַא"א גרוּבנרָאד
 1 4 16021582006 עיצַאטרעסיד ןייז רַאֿפ

 =םיוא ,(1904) 6612 1 16(11612 06

 רעּביא רָאטקעל סלַא ןרָאװעג ןעמונעג
 ןיא רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעיינ רעד
 גָארטפױא ןיא ,טעטיסרעווינוא רעזירַאּפ
 עג גנוריגער רעשיזיוצנַארּפ רעד ןופ
 יד ןופ עטכישעג רעד רעּביא ןּבירש
 =עג טקישעג 1908 .ָאקָארַאמ ןיא ןדיי
 =ָאעכרַא עשידיי יד ןשרָאפוצסױא ןרָאװ
 טויירעגכרוד ,עקירּכַא:ןופצ ןיא עיגָאל
 ,תוירּבדמ עקימורַא יד ןוא עינַאטילָאּפירט
 ?גָארט=ןדיי ןופ םיבושי ייר ַא טקעדטנַא

 :קנעד ליפ רעייז ןענופעג ןֹוא ןטידָאל

 עשידיי ןופ טפַאשרעה רעד ןופ רעלעמ
 יַאֹב ,רּבדמ רעד ןיא םיצוביק:רעדנַאװ
 ןיא ךיוא עקירּפַא רעּביא עזייר ןייז ןּבירש
 ךיוא ךיז ,1909 ,"ןעּבעל רעזנואז ןיא ,שידיי
 עשיריי עועדנַא עקינייא ןיא טקילײטַאּב
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 טַאלּבנכָאװ םעד ןיא .ַא'צ ,ןטפירשטייצ

 --1910 ןּבעגעגסױרַא ,"לַאנרושז רעזירַאּפש

 -ןיצ ןט6 ןפיוא .קַאינזערעּב ,ז ןופ 1

 ןופ ןעװװעג .ס זיא סערגנַאק ןשיטסינ

 ?גנַאז לארשי טימ ןעמַאוצ ,רעגָאז:ָאי יד

 רעשיטסינויצ רעד ןופ קעװַא ַא"א ליוו

 ןופ רענייא ןרָאװעג ןוא עיצַאזינַאגרָא

 רעשיטסילַאירָאטירעט רעד ןופ רעוט יד

 ןופ ןרָאװעג טקישעג 1908 ,גנוגעווַאּב

 ןשרָאפוצסױא עקייניריק ןייק ָא'טי רעד

 עירָאטירעט סלַא טײקטסַאּפעגוצ ריא

 :ַארַאלקעדרופלַאּב רעד ךָאנ ,ןדיי רַאפ

 יד .םזינויצ םוצ טרעקעגקירוצ ךיז עיצ

 טכַארּברַאפ המחלמ:טלעוו רעד ןופ טייצ

 א ןעמונעג טָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןיא

 סלַא עטערּפ רעשידי רעד ןיא לײטנָא
 ןעגרָאמ? ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש

 ןּבירשעג גנוטייצ רעד ןיא ,"לַאנרושז

 ןופ טּפױהרעד ,ןעלקיטרַא ךסַא רעײז

 יא סעזיירסגנושרָאפ ענעדיײשרַאפ ענייז

 ?טנַאװ עירעסַא ַא'צ ,רעדנעל:חרזמ יד רעּב

 ?ױושז ןעגרָאמ;) ײׁשישרּת ןֹוא ַאדיטנַאל
 טמיטשַאּב 1920 ,(1925 טסּברַאה ,"לָאנ

 תריקחל תירבע הרבחק רעד ןופ ןרָאװעג

 ?ןּב רזעילא טימ ןעמַאזוצ) "לארשי ץרא

 =רַא עשידיי עטשרע יד ןריפוצנָא (הדוהי

 רע ואוו ,הירבט םורַא ןטעּברַא עשיגָאלָאעכ
 עכלעוו ,לוש עטלַא יד טקעדטנַא ַא"צ טָאה
 :ַאּב רוטַארעטיל רעשידומלּת רעד ןיא ןיא

 רעד ןיא ןוא ,אתמהד אּתשיִנּכ ג"א טנַאק
 יו ,ןטײקכעלמיטרעטלַא רעטרעדנוה--לוש
 עשימיור ,עשידיײ:טלַא ןופ תועּבטמ ייר ַא

 תורונמ עניילק 40 ,ןטייצ עשיּבַארַא ןוא

 :זָאלג ,ןלעמעג ענעדיישרַאפ טימ םיילְזןופ
 ?רענייטשלמרימ ,םילּכ ענעזנַארּב ,גרַאװ

 ?ױרג ַא -- טשרקיערעד ןוא ןעלװָאט ענ
 יָאק עיונעג ַא ,הרונמ ענרענייטשסייוו עס

 ,שדקמה-תיּב ןופ הרונמ רעד ןופ עיּפ

 ?ַאנרֲא רעשילָאּבמיס רעצנַאג רעד טימ
 --,שמוח ןיא ןּבירשַאּב זיא יז יו ,קיטנעמ

 8 ץשולס

 ןופ רַאלּפמעקע רעטכע רעטשרע רעד

 :קעריד סלַא .שדוק:ילּכ עשידיי עקילָאמַא
 עג רעשיריי רעטנַאמרעד רעד ןופ רָאט
 טָאה ,י"א ןיא ןעננושרַאּפ רַאפ טפַאשלעז
 טריפעגכרוד 25--1923 ןרָאי יד רַאּפ רע
 ,דנַאל ןיא ןעגנוּבָארגסױא ערעדנַא ײר ַא
 :ביוו ץנַאג וצ טכַארּבעג ךיוא ןּבָאה סָאװ
 םיא ןופ ןּבירשַאּב) ןעגנוקעדטנַא עקיט
 ַא"צ ךױא עז ;"לָאנרושז ןעגחָאמ , ןיא
 ,1923 "טפנוקוצצ ןיא ןעלקיטרַא ענייז
 גנוטיײידַאּב עשירָאטסיה ידע :4 ,1ע 1
 :ָאלָאעכרַא / ,ןעגנוּבָארגסױא עיינ יד ןופ
 :גוּבָארגסױא "דק ;"טפַאשנסיװ סלַא עיג
 יייז ,ןעימַאטָאּפָאסעמ ןוא םירצמ ןיא ןעג

 :ידיא רעטלַארוא רעד רַאפ גנוטיײדַאּב רע

 ןיא ןעגנוּבָארגסיוא ידק ;"עטכישעג רעש
 ?רָאמח/ ןופ טקישעג 1926 .,(ילארשי:ץרא
 =וטרָאּפ ןוא עינַאּפש ןייק "לַאנרושז ןעג
 ןוא טײהנעגנַאגרַאפ יד ןשרָאפוצסיוא לַאג
 :טנפערַאפ ןוא םיסונַא יד ןופ טרַאװנגעג

 :ײז עירעס עגנַאל ַא םעד ןגעװ טכעל
 יד ןגעװ) ןעלקיטרַא עטנַאסערעטניא רע

 ךיוא רע טָאה לַאגוטרָאּפ ןיא םיסונַא
 רעד רַאפ ךָאנ "טנייהז ןיא ןּבירשעג
 ךיוא ןעניישרע ןלָאז עכלעו ,(המחלמ
 ג"פ ןשיערּבעה םעד ןיא םרָאפכוּב ןיא
 ?כֹוּב ןיא טָאה .קילַאיּב .ג ,ח ןופ "ריבד?
 םדאה השעי המ; :ןּבעגעגסױרַא ךָאנ םרָאפ
 העיסנ ןייז ןגעוו רושָארּב ַא) "אטחי אלו
 ;(1899) "הלודגה תסנכק ;(1890 י"א ןיא

 תורפסה תורוקש ;(1901) "ינויצה סרגנוקהץ
 (1906 ,"הישוּתח ג"פ) "השדהה תירבעה
 -- שיזיוצנַארפ ןיא -- ךשמה סלַא ןוא
 1. ןמ06516 10106 060121006 6001סחמס-

 עסמץ ;(1899) ייאטילּב עסמש ;(1911) 6
 -- ?םירחבנ םיבתכע ;(1910) "םירצמִּב
 ןופ -- "םירוּפס ץבוקש ;ןַאסַאּפָאמ ןופ

 יַא"א ַאלָאז ןגעװ עיפַארגָאנָאמ ַא ,ַאלָאז

 יז ,810 ,88 !;ש1 ,"וירפוסו וינבר רודא

 ,"ינויצ ןוקיסקל, }11 ,"לארשי רצואפ 5
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 -- 1897 27/ט) רעּב רַאילָאמס
 .ןילָאװ ,ענוװָאר ןיא .ּבעג (

 רעשייערּבעה ַא ןיא רערעל ַא ,רעטָאפ ןייז
 :שיערּבעה א ןּבעגעג םיא טָאה ,לושסקלָאפ
 ךיוא םיא טנרעלעג ,גנויצרעד עכעלטלעוו
 ?סלדנַאה טקידנעעג רָאי 13 וצ .שיסור
 רעטלַאהכוּב ַא ןרָאװעג זיא ןוא ןסרוק

 :רושז ןייז ,טפעשעג:רוטקַאפונַאמ ַא ןיא
 1912 ןּביױהעננָא טייקיטעט עשיטסילַאנ

 ןופ טנעדנַאּפסערָאק רענילָאװ סלַא
 ןופ טנעדנַאּפסערָאק סלַא 1915 ;"טנייהח
 80882 א לַאנרושֹז ןשיטעגָאלָאּפַא םעד
 ,עװקסָאמ ןיא סױרַא זיא סָאװ ,טמקסע
 ןוא טנָארּפ םייּב רעטרע יד טזײרַאּב
 ?נייא ןוא ןעגנוּבײרשַאּב טכעלטנפערַאפ
 ןּבָאה סָאװ ,ןטַאדלָאס עשידיי ןופ ןקורד
 :רַאפ רעװש רעדָא טנכייצעגסיוא ךיז
 ,ןטכַאלש יד ןיא ןרָאװעג טעדנואוו
 עשידויי עירעס ַא טקורדעג =+6

 "ןעּבעל רעזנואז רעסעדָא ןיא "ןעדלעה
 ןופ ליײטנָא ןקירעהעג םעד ןזייוורעד וצ

 ?סיוא ןכָאנ .המחלמ רעד ןיא ןדיי יד
 .=עגרעּבירַא עיצולָאװער רעד ןופ ךָארּב
 רעייטשרָאפ סלַא ,ןַאזַאק ןייק ןרָאפ
 םעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג "דנוּבח ןופ

 ,םירעוּפ ןוא רעטעּברַא ןופ טַאר ןקיטרָא
 עשיסור עקיטרָא יד ןיא טעּברַאעגטימ
 ?װָאר ןייק ןעמוקעגקירוצ 1918 ,ןעגנוטייצ
 רעטעלּבגָאט יד טריטקַאדער ואו ,ענ
 14 ךָאנרעד ןוא זנקעססקע80814 4

 88- טַאלּבנכָאװ סָאד ןוא עסתס6ס 0
 ?זָאװ ןופ רעקיטכעמלופַאּב ַא ןעוועג ,קח
 -ייהרעדניק 24 עריא ןופ רעריפנָא ןוא
 .רַאפ ןכָאנ ,ןילָאװ ןיא ןלוש ןוא ןעמ
 :רַאפ ןקַאילָאּפ יד ךרוד ענוװָאר ןעמענ
 "רעד עירעס ַא "טנעמָאמא ןיא טכעלטנפע
 ףוס ,"םוהּת ןעשיניַארקוא ןופ? ןעגנולייצ

  ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא 0

 .לַאװרַאפ סלַא ָאגַאקיש ןיא טצעזַאּב ךיז
 ,ןלוש:גניררעטעּברַא עקיטרָא יד ןופ רעט

 00 רַאילָאמס

 ןופ טפירש עכעלטַאנָאמ יד טריטקַאדער
 =רַא ןופ טנעמַאטרַאּפעד:סגנודליּב םעד
 ָאגַאקיש ,"געו רעינ רעד/ גניר:רעטעּב
 טפַאשרעטעּברַאטימטּפױה רעד ייּב ,1
 בקעי ןוא רמרמ .ק ,ןילייּב .ּב י ןופ
 "1 רעד ןיא ךיוא טעּברַאעגטימ .,ןיוועל

 :ַאקיש םעד ןיא ,"טייצז רעכעלגעט רעק
 --"דרָאקער רעשידיא רעד טַאלּבנכָאװ רעג

 ?יטסינָאטעילעפ עכעלטנכעוו יד טריפעג

 טצעזַאּב ךיז רעטעּפש .גנולײטּפָא עש
 ןוא רָאטקַאדערטימ זיא רע ואוו ,י"נ ןיא
 :עלעט רעשידיי רעד ןופ טגעדנָאּפסערַאק
 :רַאפ יד רַאפ (ַא"טי) רוטנעגַא רעשיפַארו
 רעינ רעד ןופ ןעגנוטייצ עשידיי ענעדייש
 ליפ רעייז טּביירש ,עּפָארייא ןופ ןוא טלעוו
 ןשידיי ןיא ןשינעעשעג:רוטלוק יד ןגעוו
 טעּברַאעג ךיוא טָאה .עקירעמַא ןיא ןּבעל

 ,רוטַארעטיל : רעדניק ןופ טיּבעג ןפיוא
 ןלוש ןיא ןעגניז םוצ רעדיל טלמַאזעג
 =רעדניק טרינעצסניא ,ןעמייהרעדניק ןוא
 =רעדניקש ןרַאפ ןּבירשעג ,ךעלהשעמ

 =עגסױרַא םרָאפכוּב ןיא ,י"נ ,?לַאנרושז

 "ךַאלעמילּבװ ג"פ) "ןעצנירּפ יירדח :ןּגעג
 השעמ ַאז ;(1918 ,סעדָא ,עגיל-רוטלוק ייּב
 "דז ;(?"ג"פ רעװַאקרַאכײ) ײזָאה ַא טימ

 רַאפ רעטקַאנײא ןַא -- "ןירעכַאמפושּכ
 ,"טלעו:רעדניקװ ג"פ) רעדניק עניילק

 סָאד ;טרירטסוליא 1922 ,י"נ--עשרַאװ

 --"הפשכמהז ט"א שִיערּבעה ןיא ענעגייא

 עקידעּבעל ידק ;(עשרַאװ ,"תויפלּתז ג"פ

 ?ּפיוא עשיטעמטירַא עקיציװ--קיטעמטירַא

 רעדניק* ג"פ) יןצנוק ןוא ןליּפש ,ןּבַאג

 ;(54 ז"ז ,1923 ,י"נ -- עשרַאװ ,"טלעוו

 טרירטסולי א ךייר ַא-- "םייהרעדניק ןיאז

 רעדניק עניילק רַאפ ךעלדיל טימ ךוּב
 זיא ױזַא יווח ;(ןילרעּב ,"ןלעװשז ג"פ)

 ג"פ) "םלוג ןייז וצ ןעמוקעג קיווייל

 ?עגרעּביא ;16 ז"ז ,1924 ,י"נ ,"ןגייווצק

 ,"רעטעלּב עשירַארעטילװ ןיא טקורד

 =בָארּפפ :טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ 1
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 רערעל ַא סָאװװ ;"רערעל ַא ןופ ןעמעל
 =רושז רעגַאקיש ןיא .ַא"א "ןוט טינ ףרַצד
 ?בעה ידי :טכעלטנפערַאפ "םעייניאא לַאנ

 ?בײנ ןיא ַאגַאקיש ןיא עסעוּפ עשיער
 ,?גרעּבמָאנ .ד.הח ,"טערעדנוחרָאי ןטנעצ
 ידי יד ןוא רעזעל רענַאקירעמַא רעד

 טימ סע טלַאה יו; ,"רוטַארעטיל עש
 "?עקירעמַא ןיא רעקיסאלק ערעזנוא
 ןיא טקורדעגרעּביא ףךוא זייוולייט)
 .ַא"א ("רעטעלּב עשידַארעטילא

 -- 1862 2ג/8) רווע ןיקסנעלָאמס
 ַא ,װעזַאימלעה ןיא .ּבעג(

 =סיוא 1893 .ּבֹוג רעװַאטלָאּפ ןופ לפרעד
 ןייק עילימַאפ רעד טימ טרעדנַאװעג
 ןיא םיריש ןּבירשעג ןייװלגנַיי ןיוש .י"נ
 ןיא רע טָאה ,שידיי ןיא ןוא שיערּבעה
 רעדיל ייר ַא טכעלטנפערַאפ עקירעמַא
 רעד ,ןּבַאגסױא עשידיי ענעדײשרַאפ ןיא
 רע ואװ ,"ש .א .פײ רעד ןיא טּפיױה
 ןופ ןעגנוצעזרעביא טקורדעג ךיוא טָאה
 .ַא"א יקרָאג םיסקַאמ

 .} ,"עיגָאלָאטנַא, ןיסאב .מ

 --1888 15/ש40) .ּב הַארַאפ הטימס
 לטעטש שידיסח ַא ןיא .ּבעג (

 :רזעילא ןופ רעטכָאט סלַא ןרַאגנוא ןיא
 עשידיי ַא ןעמוקַאּב ,ןיײטשדנַארּב ןסינ
 יז זיא ,גנויצרעד
 יז טימ רעטעּפש
 :רעּבירַא ןרעטלע
 :ֹוַּב ןייק ןרָאטעג
 יז ואוו ,טשעּפַאד
 טכַאמעגכרוד טָאה
 ,לוש ערעכעה ַא
 ?םוּבעלןט15 ןפיוא

 ןייק ןעמיקעג רָאי
 :רעד טימ טריטויּבעד טָאה .עקירעמַא
 ןיא .,1908 "סטרעװרָאפא ןיא ןעגנולייצ
 סלַא ןטערטעגנירַא רָאי םענעגייא םעד
 :עג ,"לַאנרושז ןעגרָאמח ןיא רעטרָאּפער

 ,ןירעל |

 =יורפ עטשרע יד טייצ רענעי ןיא ןעוו
 יז טָאה 1911 .ינ ןיא טסילַאנרושז
 רעכלעװ ,ס סקַאמ טימ טַאהעג הנותח

 ריא ןיא ןפלָאהעגטימ קרַאטש ריא טָאה
 =עטשטפירש עשידיי סלַא גנולקיװטנַא

 ,"גָאטװ ןופ גנודנירג רעד ךָאנ
 סלַא ןיירַא יז ןיא ,1914 רעּבמעװָאנ
 רעד ןיא ןירעטעּברַאטימ עטסקינייװעניא
 עטשרע יד ןעװעג ןיא ןוא גנוטייצ
 ַאּב טָאה סָאװ ,ןירעלעטשטפירש עשידיי
 ןיא רעכערּברַאפ ןופ ןּבעל סָאד ןּבירש
 טכַארּברַאפ טָאה יז סָאװ ,ןרָאי יד .י"נ
 עג עלענימירק יד ןיא רעטרָאּפער סלַא
 ַא ןנעגעג ריא ןּכָאה ,י'נ ןופ ןטכיר
 עשיטסילַאער רַאפ לַאיועטַאמ ןכייר
 עריא .טלעװרעטנוא רעד ןופ רעדליּב
 ןוא "טרוָאק ןופ רעדליּב+ סעירעס
 ןעניז "ךיז ןטג ןעשנעמ סָאװרַאפװ
 :ץדיײשרַאפ ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעּביא
 עדַאנַאק ,עקירעמַא ןופ ןעגנוטייצ ענ
 טּפַאשרַאפ ריא ןּבָאה ןוא ןָאדנַאל ןוא
 רעּביא יד רַאפ ,רעזעל זיירק ןטיירּב ַא
 יז טָאה "גָאט/ ןיא טעּברַאטימ רָאי ןעצ
 ןוא ןענַאמָאר ןעצ טכעלטנפערַאפ טרָאד
 ןופ ,ןעגנולייצרעד ערענעלק רעטרעדנוה
 טקורדעג ךיוא ןענייז עכנַאמ עכלעוו

 :ןעיורפע ןוא ?טנייהװ רע:י'נ ןיא ןעוועג
 םרָאפכוּב ןיא ןענייז ייז ןופ ,"לַאנרושז
 ַא -- "?קידלוש זיא זיא רעווא :סױרַא
 ןיא יורפ ידח ןוא ,רעדליּב גנולמַאז
 =ַארעטילז ג"פ--עדייּב) ןַאמָאר--"ןעטייק
 :רעד ךיוא טּבײרש ,(1919 ,י"נ ,"רוט
 ןעגנוטייצ עשילגנע ןיא ןעגנולייצ

 --1874 יב רדא 'ז) השמ יקטנַאלימס
 ,ָאניּפלעט ףרָאד ןיא .ּבעג (

 ןיא ,.ּבוג רעװעיק ,זיירק רעסַאקרעשט
 =ספרָאד עטושּפ ןופ עילימַאפ רעשידיסח ַא
 רעד ןיא טגרעלעג רָאי 16 ןיּב ,ןדיי
 רעטנוא .סרערעל ןוא םידמלמ ייּב םייה

 עשינַאיַאטסלָאט יד ןופ העּפשה רעד
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 ןויצ-תּביח ןופ ךָאנרעד ןוא ןעעדיא
 ?1רעטְלע סָאד טזָאלרַאפ רָאי ןט17 ןפיוא
 ןעוועג ,לארשי:ץרא ןייק קעװַא ןוא זיוה
 ןופ רעדנירג עטשרע יד ןופ רענײא
 :ַאב ךיז רעטעּפש ,הרדח עינָאלָאק רעד
 סלַא טניואוו רע ואוו ,תובוחר ןיא טצעז
 ןעוועג 1918 .1893 טניז רעטעּברַאדרע
 .=לארשי:ץרא םעד ןופ רעדנירג יד ןשיווצ
 ןיא טנידעג רָאי 2 ןוא ןָאיגעל ןקיד
 ןיא ןעמָארגַאּפ יד תעשּב .ןעייר ענייז
 ןיא ץושבלעז םעד טרױיזינַאגרָא י"א
 ךיז טָאה .לילג ןיא ךיוא ןוא תובוחר
 עסערּפ רעשִיערּצעה רעד ןיא טקילײטַאּב
 טימ ןעמינַאדװעסּפ ענעדיישרַאפ רעטנוא
 "א ןגעװ ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּכ
 :נולייצרעד ,תונורכז טימ ,ןעמעלּבָארּפ
 יד ןופ ןבעל םעד סיוא ןציקס ןוא ןעג
 רעציװָאנרעשט רעד  זיּב .רעּבַאוַא
 ,שידי ןיא ךיוא ןּבירשעג ץנערעפנָאק
 הגוֲח פ"א ;יַּתמא ּפ"א -- "דניירפ, ןיא
 ןוכ ןעגנולייצרעד טכעלטנפערַאּפ הסומ
 ,"תפיטלז) "געוו םעדז ןיא--ןּבעל ןשיּכַארַא
 7 -- 1906 "קלָאפ ןעשידויז ,("הללטַאװ
 ,("הרזַא דמחמ? ,"ירמסומ דמחמל ,"הרדחז)

 ,?טײהרַאװ רע:י"נ רעד ןיא ךיוא
 ,ינויצ ןוקיסקל ; אןׁש ,9

 טקילײטַאּב ךיז אאסזס ּפ"א--לַאנעט

 ,"ןהָאפ רעשידויא רעגרוּבסינַאהָאי רעד ןיא

 .(עקירּפַא םורד) ןַארּבלעה ןיא טגיואוו

 -- 1860 םורַא) עּבױט לַאנעפ
 רענדָארג ,(?יקנירק ןיא .ּבעג(

 ןרעטלע יד טימ יז זיא רעטעּפש .טנגעג

 ריא ואו ,ענליוו ןייק ןרָאפעגרעּבירַא
 ,רעקיטלעווטנייה ַא ןוא ליּכשמ ַא ,רעטָאפ
 :עג ןיא ,שיסור ןופ רענעק לקיטש ַא
 :ליוו םעד ייּב רָאטָארטסינימדַא:ויוה ןעוו
 עז) ןָאסנעזָאר חשמ ליּכשמ ןוא ריבג רענ
 =עגנַא ןַא ךָאנרעד ןוא (יקסװָארָאמָאקס
 ?נקֹוק טינ .עקּבָארַאק רעד ןיא רעטלעטש
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 :עג טָאה סָאװ ,טױנ רעד ףיוא קיד
 יז טָאה ,זיוהנרעטלע ריא ןיא טשרעה
 ?בעה טגעקעג ,גנויצרעד עטוג ַא ןעמוקַאּב
 לקיטרַא ןַא ןּבירשעג וליפַא ןוא שיער
 טנרעלעג ,"ץילמהח רעדָא "דיגמהש ןיא
 ךיז ,ןדנַאטשנגעג ענײמעגלַא ןוא שיסור
 ?ךיימ עטרעלקעגפיוא יד ןשיװצ טנכערעג
 :עג ךיוא ןּבָאה לָאז ןוא טָאטש ןיא ךעל
 עשידיי עטשרע יד ןיא לײטנָא ןַא ןעמונ
 רעטעּפש .ענליוו ןיא ךעלזיײױרק-רעטעּברַא
 ,רעינעשזניא ַא טימ טַאהעג הנותח יז טָאה
 ןיא רעּבָא ,ריא ןופ ןרעטלע ןַא ךס ַא
 ןַאמ ריא טָאה םֹורֲא טייצ רעצרוק ַא
 יז ןוא ,וועיק ןיא דרַאמטסּבלעז ןעגנַאגַאּב
 ןיא טַאטשרַאװ:רעדיײנש ַא טנפעעג טָאה
 יז ,תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא ,ענליוו
 2ניק סלַא טנכייצעגסיוא ךיוא ךיז טָאה
 ןיא .עינַאק ףיוא ןעייגסיוא ןיא ןירע+ טס
 טימ ןעמַאװצ יז טָאה ןוָאי רעקפ0 יד
 2עמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא ןרעטלע עריא

 םעד ןופ ןירעסַאפרַאפ יד זיא .ס--.עקיר
 :רַאװ) "עטהְולַמ יד עקצידלָאגז ןַאמָאר
 רַאּפ ַא רעטעּפש ןיא סָאװ ,(1883 ,עש
 םעד ּבילוצ ,ןרָאװעג טקורדעגרעּביא לָאמ
 ?עג םעד רעטנוא ךיוא -- גנַאגּפָא ןכַאװש
 ג"פ) "ןירעטיינ ענייש אידו לטיט ןטרעדנע
 ןוא 1894 --ַא'צ ,עגליו ,קנופ קחצי
 ?ירַארעטיל רעד ,(208 ז"ז ,'ט2 ןיא ,3
 =ַאוק ַא רָאג זיא ןַאמָאר ןופ טרעוו רעש
 :יעפ עשירעלעטשטפירש עסיוועג ַא ,רעּפ
 זױלּב סױרַא ןירָאטװַא יד טזייוו טייק
 םעד ןופ רעייטשרָאפ יד ןּבײרשַאּב םייּב
 יז ואו ,רעּבָא טרָאד ;רוד ןשידיי ןטלַא
 --ןדלעה עוויטיזָאּפ עריא ןרעידליש טווּורּפ
 ןעוט סָאװ ,יד ןוא "עטרידוטשעגא יד
 טרילרַאפ ,"עסַאלק רעטיײּברַאא רעד רַאפ

 =מוא ,ןפלָאהַאּבמוא טרעוו ,ןושל סָאד יז
 ךָאד .שירענָאזער ןוא וװִיַאנ ,ךעלריטַאנ
 ?רוטלוק ןסיװעג א ןַאמָאר רעד טָאה

 ןופ רענייא סלַא סערעטניא ןשירָאטסיה



 לאגעס 65

 רעשידי רעד ןיא ןווורּפ עטשרע יד
 ןעלגיּפשוצּפָא שיטסירטעלעּב רוטַארעטיל

 עלַאיצָאס ןוא עוװיסערגָארּפ עיינ יד
 :לעזעג רעשידיי רעד ןיא ןעגנומערטש
 ןופ ןעעדיא יד ןרידנַאגַאּפָארּפ וצ ,טפַאש
 ?םיוא ןופ ,גנודליּב ןופ טייקיטכיוו רעד
 טעד ןשיװצ טייקיטעט רעשירערעלק
 ַאּב ,טעּברַא רעוויטקודָארּפ ןופ ,ײלּבעּפז
 רעגייטשסנבעל ןרעּבױז ןוא םענעדייש
 ןירָאטװַא יד טערט סרעדנוזַאּב .וו"זַאא
 :ײל רעד ןוא סוסקול םעד ןגעק סױרַא
 ןוא ןעיורפ עשידיי יד ןופ יײרעייגקיד

 ,עגולקא יד רעטסומ סלַא סױרַא טלעטש
 :עלטנרָא רעייז ןוא עטצעזעג ,עלעדייא
 =יֵל רךיא טימ ַאירַאמ ןידלעה:טּפױה "עכ
 וַצ ןוא טייקנייר וצ ,גנונעדרָא וצ עּב
 ענייש יד ,עירַאמ עקיזָאד יד .טעּברַא
 :רַאװײרעדיײנש ַא טריזינַאגרָא ,ןירעטייג
 ןּבָאה סגירעטעּברַא עלַא ואװ ,טַאטש
 ,חוויר ןיא לייט ןכיילג ַא ,טכער עכיילג
 :קעלָאק ַא ןריפ ,עסַאק עשיפתוש ַא
 :ןײמעג ַא ןיא ןסע ,טּפַאשטריװ עוויט
 ןוא שידיי ןעמַאזוצ ןענרעל ,ךיק רעמַאז
 ךיוא ייּברעד ןטעּברַא ןוא וו"זַאא שיסור
 יב טָאה ערעדעיז .ןדנוטש רעקינייוו
 רַאפ טגרָאזיג טינ ןיזַאגַאמ ןיא ןַאירַאמ
 ?טוג עגירעּביא רעייז ןיפרַאד רימ .רענעי
 רָאנ ךילקריוו רערעדעי לָאז .טינ טייק
 םעד ןירעטש טינ דנוא ךיז רַאפ ןעגרָאז
 דנוא ךילקילג ןיּבעל עלַא ןילעו ,ןיטייווצ
 גידנעטש:טסּבלעז רערעדעי ,ןידירפ וצ
 יד ןיא ."ןיטייװצ ןופ גיגנעה ּבא טינ
 רעדח ןופ ןעעדיא עשיטסיּפָאטוא עקיזָאד
 העּפשה יד קיטנעק זיא "ןירעטיינ רענייש
 יַאלָאקינ ןַאמָאר ןטמירַאּב ןַאד םעד ןופ
 ןײז טימ נזס עמהפזפ סיקסוועשינרעשט
 ןופ סעיצַאיצָאסַא עשירבח ןופ גנוזָאל
 :ַאעדיא יד ןופ טריזינַאגרָא ,רעריצודָארּפ
 :עטניא רעד ןופ סרעייטשרָאּפ עשיטסיל
 ןצנעדנעט עלַאיצָאס יד טָא ןוא ,ץנעגיל
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 אב ַא ןבגעגוצ םיא ןּבָאה ךוּב ס--ס ןופ
 גידיי עטשרע יד רַאפ סערעטניא ןרעדנוז

 :ָאר רעד ואוו ,ךעלזיירק:רעטעּגרַא עש
 עז) ןרָאװעג טנעילעג קרַאטש זיא ןַאמ
 :ימָאק עשינָאגרַאשז יד? -- קַאװטיל .ַא
 .("ןעוועג סָאװײ ךוּב ןייז ןיא ,"ןטעט

 ובצ ןופ טלײטעגטימ תועידי עשיפַארגָאיּב

 ,א"א במָאלָאג ןסינ

 -- 1885 הכונח) םיאול לַאגעפ
 ןוז סלַא סעדָא ןיא .ּבעג (

 טגרעלעג רָאי 10 זיּב .רפוס ַא ןופ

 1900 ,עיזַאנמיג ןיא ךָאנרעד ,רדח ןיא
 טרידוטש 'ואװ ,ןַאדנָאװ ןיק קעװַא
 ןיא טרידוטש רעטעּפש ,קינכעטַארקעלע
 םַאליפ ,עטכישעג טעטיסרעווינוא רענרעּב
 :ער 11--1909  ,רוטַארעטיל ןוא ,עיפָאס
 =ייוַצ עשיסור ַא סעדָא ןיא טריטקַאד
 =אַּב 1912 .100:0800 1ת/וקפ טפירשנכָאװ

 :ָאליפ ר"ד לטיט םעד ןרעּב ןיא ןעמוק
 ןוכ רָאסעּפָארּפ ןעוועג 21--1916 ,עיפָאס
 רעמַאגנימריּב ןיא רוטַארעטיל רעשיסור

 ןעמוקַאּב 1919 ואװ ,טעטיסרעווינוא
 =גנע ןיא טּביײירש ,רעטסיגַאמ לטיט םעד
 =עגסױרַא טָאה ןוא ןטפירשטייצ עשיל
 יװ ,שילגנע ןיא רעכיּב עקינייא ןּבעג
 :בירּפש עשיסורפ ,(1912) יוָאש דרַאנרעּב
 :ַאוויוװקע עשילגנע ערעייז ןוא רעטרעוו
 טימ ןעמָאיריא עשיסורש ,(1914) "ןטנעל
 "ד/ ,(1919) "גנוצעזרעּביא רעשילגנע

 "דנַאלסור ןיא גנוגעװַאּב עשיטנַאמָאר
 טָאה .ס .ַא"א ,יָאטסלָאט וועל ,(1920)
 =ײטַאַּב ךיז ,שידיי ןיא ךיוא ןּבירשעג
 ,ןטפירשטייצ רענָאדנַאל עקינייא ןיא טקיל
 ןוא ,15 -- 1914 ,"ךָאװח רענליו רעד
 ואוו ,"טלעוו רעשידוי רעד? ןיא טּפיױהרעד
 ןגעוו ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ טָאה רע
 רעד ,(ש1/ ,1913) קנילרעטעמ סירָאמ
 ןציטָאנ -- דנַאלגנע ןיא עגַארפנעיורפ
 רעד ןופ ןעגנוניישרע ייר ַא רעּביא
 ,(א .,1913) רוטַארעטיל רעשיעּפָאריײא
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 ןגעו ,(1 ,1914) וָאש דרַאנרעּב ןגעוו
 ,1914) דנַאלריא ןיא גנוגעװַאנ?לורמָאה
 רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ 1916 טניז עז
 ,שידיי ןיא טייקיטעט רעשירַארעטיל

 -- 1865 ןויס ט"יו המלש לַאגעס
 - ,טשענַאפעטש ןיא .ּבעג (

 :עג .עינעמור ,ןַאשָאטָאּב טקירטסיד
 .ןיא קיטיײצכיײלג ןוא רדח ןיא טניעל
 :עּפש ,לושסקלָאפ רעשינעמור רעד
 ייציל ןשטייד ןטַאװירּפ ַא טכוזַאּב רעט
 ןּביֹוהעגנָא רָאי 18 וצ  ,ןַאשָאטָאּב ןיא
 :סױרַא ןוא שטייד ןיא רעדיל ןּביירש וצ
 ,1884 ןיא ייז ןופ גנולמַאז ַא ןּבעגעג
 :רושז ןשינעמור ַא ןּבעגעגסױרַא טָאה רע
 שידיי ןיא טַאלּבנכָאװ ַא ןוא (1894) לַאנ
 :יטסינויצ ריפ ןַאגרָא--ןויצ ישרודח ט"א
 --פ/טזוז ,טשערַאקוּב ,/"ַאדנַאגַאּפָארּפ עש

 יא ןוא ןּבירשעג טָאה 1902 ?פןא
 ןוא שינעמור ,שידי ןיא טצעזעגרעּב
 "כוּב ןיא .רענעװעס ּפ"א ךיוא ,שטייד
 --גנַאלקנעפרַאה :טכעלטנפערַאפ םרָאפ
 :ָצס .מ ,ר ןופ ןּבעגעגסױרַא) "עטכידעג
 עיגָאלָאטנַאװ ;(96 ז"ז ,1911 י"נ ,ללַאג
 ןיא טצעזרעּביא רעטכיד עשינעמור ,לגס
 :עגסיורעה) "לגס ןָאמָאלַאס ןופ שידיא
 =נייא רעד גנוגינייארעפ רעד ןופ ןעּבעג
 ,1922 ,"ןעינעמור ןיא ןעדוי ןעשימייה
 ירד לרַאק טצעזעגרעּביַא ַא"צ ,(528 ז"ז

 ריפח גנולייצרעד עשירָאטסיה סרעמ
  קעטָאילּביּבז רעסַאי רעד ןיא "תורוד
 ,88--86 ,1925 ,"טפַאשנעסיװ עשידיא

 1884 רדא 'א) ןַאמסוז שמיװָאלַאגעס
 ,קָאטסילַאיּב ןיא .ּבעג ( --
 ןּבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,החּפשמ ַא ןיא
 ןעועג זיא עּבָאּב ןייז ;םינּבר ךס ַא
 :ָאפ רעד .ץבעי ןַאמסוז ןופ רעטסעווש ַא
 ,רחוס רעלעטימ ַא ,לּפמיג-לארשי' ,רעט
 ,ןלוש עטַאוװירּפ ןיא ןגיוצרעד םיא טָאה
 ,םייה רעד ןיא ךיוא ןענרעל םיא טזָאלעג
 ?ײשרַאפ ףיוא טנידעג רע טָאה רעטעּפש
 :עּברַא ןַא ךיוא ןעוועג ,סעלעטש ענעד

 עסיורג ַא .קירּבַאפ:לכַאק ַא ףיוא רעט
 :יסור יד טַאהעג םיא ףיוא טָאה העּפשה
 ןוא וועינעגרוט טרפּב ,רוטַארעטיל עש
 :יטעט עשירַארעטיל ןייז .,יקסוװעיָאטסָאד
 | נָא ,ס טָאה טייק

 רעד ןיא ןּביױהעג
 רע קָאטסילַאיּב
 884021- גנוטייצ

43 2414 
 שידיי ןיא ,3

 ַא טימ טריטויּבעד
 ,"דניירפח ןיא דיל

 :עי וצ ,1904 ילוי
 םוצ ןענַאטשעגוצ רע זיא טיײצ רענ
 יד ןיא ןסעזעג גנַאל:םישדח ,"דנוּבח
 םָארגָאּפ רעקָאטסילַאיב ןכָאנ ,תוסיפּת
 :ץגרעּבירַא ןרעטלע יד טימ ןעמַאזוצ
 טכעלטנפערַאפ ןַאד .דָאל ןייק ןרָאפ
 ןוא ןעגנוטייצ ענעדיישרַאפ ןיא רעדיל
 רעזדָאל רעד ,"גנוטיײצסקלָאפ; ןיא ,ה"מז

 עטשרע ןייז ,ו"זַאא עסערּפ רעשידיי
 "ןעמיורט עליטשח ט"א גנולמַאז:רעדיל

 ?סניג זיא (1909 ,עשרַאװ ,"רחשה? ג"פ)
 רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא קיט
 :עגנָא ךיוא רע טָאה רעטעּפש ,קיטירק
 ,עזָארּפ ןיא רעדיל ןּבײרש וצ ןּבױה
 טכַאמעג טָאה םשור ַא .ןציקס ,ןרוטַאינימ
 :טיג .ַא ג"פ) "שזרעמזַאקח עמעָאּפ ןייז
 ךס ַא ןטלַאהעגסיױא ;1912 ,עשרַאװ ,ןיל
 עטסנעש ענייז ןופ ענייא -- .(סעגַאלפיוא
 ןטשרע םענעי וצ .קרעװ עטספייר ןוא
 טָאה .ס ןעװ ,ןפַאש ןייז ןופ דָאירעּפ
 רעשיריל טימ ןּבעגעגּפָא טּפוהרעד ךיז
 סָאװ ,רעדיל יד ךיוא ןרעהעג ,עיזעָאּפ
 ט"א גנולמַאז רעד ןיא ןײרַא ןענייז
 ,ןילטיג .א ג"פ) י"טהעגרעפ ןוז יד ןעווי
 עלעויירז עדַאלַאּב יד ,(48 ן'ז ,4
 :ַאלפױא עט5 ,ג"פ .זרעד) "סטחוש םעד
 ?ַארד יד ךיוא יוװ ,א"א (16 ז"ז ,1921--עג
 טשרעוצ) "טנַאװ יד/ עמעָאּפ עשיטַאמ
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 :ירעטילימ רעד ןופ סלַא טכעלטנפערַאּפ
 ןיא טנעמגַארפ רעטצריקעג רוזנעצ רעש

 ?כֹוּב ןיא :111 ,1915 ,"טלעוו רעשידוי רעד
 ,(32 ז"ז 1920 ,ןילטיג .א ג"פ -- םרָאפ
 2רַאפ המחלמ:טלעװ רעד ןופ טייצ יד
 יליִּבֲאְמ ןעװעג ,דנַאלסור ןיא טכַארּב

 ןיא טייצ עסיוועג ַא טנידעג ןוא טריז
 ףָאטש ןּבעגעג םיא טָאה'ס סָאװ ,רעטילימ
 :יסֹור רעד ןופ תוישעמז ךוּב ןייז רַאפ
 :ָאװער:ץרעמ רעד ךָאנ ;"עמרַאזַאק רעש
 ?ײֵׁשרַאפ ןיא טּבעלעג ,טײרפַאּב עיצול
 ,העיק ןוא עװקסָאמ ןיא ,טעטש ענעד
 ןעגנולמַאז עיינ עקינייא טכעלטנפערַאפ
 --"סעוװַאּפ ענעדלָאגז :יוו ,קרעוו ענייז ןופ
 ןופ ןּבעל םעד סיוא עזָארּפ ןיא עמעָאּפ
 עּבַאגסױא) ןלױּפ ןיא לטעטש ןשידיי
 ,1917 עװקסָאמ ,ןיצקַא ,ה ןופ "רבחח
 ,ןציקס--"ךיז טּבעװ עדנעגעל ַאז ;(32 זיז

 ,"ןעּבעלא ג"פ) רעדליּב ןוא סעילידיא
 יןרוטַאיגימח ,(48 ן"'ז ,8 ,עװקסַאמ

 ;(64 ז"ז ,1919 ,וָאקרַאכ ,"שידיאי ג"פ)
 ,ןייפדלָאג ריאמ ג"פ) "רעדיל עשירילז
 רעדיל--"טייקיולּבש ,(64 ז"ז ,1919 ,וועיק
 ןעגנונעכייצ ןוא עליה) 18 -- 1912 ןופ
 ,ג"פ:סקלָאפ רעשידיי ,ןַאמלע ףסוי ןופ
 רֹע יא 1919 ּבײהנָא .(160 ז'ז ,9
 ,ןלױּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ ענליוו ךרוד
 לָאמ רָאּפַא ,עשרַאװ ןיא טצעזַאּב ךיז
 ינעצ עשידיי עסיורג יד ךיוא טכוזַאּב
 ןָאדנָאל יו ,עּפָארײא-ברעמ ןופ סרעט
 ?עגפיוא טייצ וצ טייצ ןופ ,זירַאּפ ןוא
 :ײשרַאפ ןיא ןעגנוזעלרָאפ טימ ןטערט
 טקילײטַאּב ךיז ,ןלױּפ ןופ טעטש ענעד
 ןוא ײטַאלּבעגַאט רעזדָאלח ןיא טּפיױהרעד
 ערעדנַא ענעדיישרַאפ ןיא ךיוא ,"טנייהח
 ,"טייצח רעגָאדנַאל יד יװ ןטפירשטייצ
 שעטילז ,"ןעגנירה ה"מז יד ,"גָאטק רעק*י"נ
 ,רעדיל ץוחַא ואוו ,א"א "רעטעלּב עשירַאר
 ןעלקיטרַא ,,ןקורדנייא ? עזייר ,ןלעװָאג
 ?טנפערַאפ ,סעמעט עשירַארעטיל ףיוא
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 ַא .קרעװ ערעסערג ייר ַא ךיוא טכעל

 יד ןשיװצ גלָאפרע ןסיורג סרעדנוזַאּב
 ןּבָאה ןויירק:רעזעל עשידיי עטסטיירּב
 עדליװ ידק יװ ,ןענַאמָאר ענייז טַאהעג
 (240 ז"ז ,1922 ,ןילטיג .א ג"פ) "עקליצ
 עיגָאלירט עשיפַארגָאיּבָאטװַא יד ןוא
 קיּבײאז -- 'ט 1 :"ןרָאי סגילעזװ ט"א
 ,1924 ,יקסוװָאקשטַאי .ש ג"פ) "םַאזנייא
 עשיטסיכרַאנַא סָאדח -- יט 11 ,(321 ז"ז
 (332 ז"ז ,1925 ,ַאזָאשזּב .ה ג"פ) יילדיימ
 ,ג"מ .זרעד) "יורפ רעזנואא--'ט 111 ןוא
 :ירט רעקיזָאד רעד וצ ,(391 ז"ז ,86
 :עכָאּפע ןייז ןָא ךיוא ךיז טסילש עיגָאל
 :ָארװ ט"א 1905 רָאי ןופ "גנורעדליש
 ,"רערעדנַאװװ ג"פ) "ןרָאי עשיטנַאמ
 ןייז טעמדיוועג ,(214 זיז ,1923 ,עשרַאװ
 םעד ןיא ;קָאטסילַאיּב טָאטשטרוּבעג
 עניז .ס טּבײרשַאּב ךוּב ןקיזָאד
 רעד סיוא ןעגנוּבעלרעּביא ןֹוא תונורכז
 ןיא טקילײטַאּב ךיז טָאה רע ןעוו ,טייצ
 :ָאמ .גנוגעוװַאּב-סטייהיירפ רעשיסור רעד
 ער רעשיסור רעטייווצ רעד ןופ ןטנעמ
 ןייז ןיא טרעדלישעג רע טָאה עיצולָאװ
 :ָאװער רעד ןופ / דנַאלסור ןופח ְךֹוּב
 .(237 ז"ז ,1920 ,ןילטיג .א ג"פ) "עיצול
 ייר ַא ןּבעגעגסױרַא ,ס טָאה םעדצוחַא
 ןוא רעדיל ענייז ןופ ןעגנולמַאז עיינ
 ,1920) עמעָאּפ -- "עניגערפ :יװ ,עזָארּפ
 ןיא טכעלטנפערַאפ טשרעוצ ;64 זיז
 -- "ןעּביורט עגיטייצז ;("ךוּב-רעטיײוװק
 ?טיג .א ג"פ) 1920 ןּבירשעג ,רעדילײעּביל

 ;(יועלרעּב .ה ןופ עליה ,30 זיז ,ןיל
 :רַאװ ,"שידיאק ג"פ) רעדיל--"סענורטסח
 רעדיל--"ןעזירּפַאקא }238 ו"ז 1921 ,עש

 ?רַאפ םייּב ײדנָאפ:רוטַארעטײלח ןופ ג"פ)

 :ףושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייא
 ;(238 ז"ז ,1921 ,עשרַאװ ןיא ןטסילַאנ
 ,קרעּבערש ,ש ג"פ) "סעװַאּפ ענעדלָאגי
 ?רךעד--"הנסאש ;(237 ז"ז ,1920 ,ענליוו

 ,ןילרעּב--ענווָאק ,"שידיאז ג"פ) גנולייצ
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 ;(ןַאמרעקוצ .ּב ןופ עליה ,56 זײז ,1

 ןופ רעדליּב ןוא ןלעװָאנ-?טכענ רעמירקח
 ,עשרַאװ ,"טייצ ידח ג"פ ,ּב 11 ןוא 1 םירק
 .א ג"פ) ןרוטַאינימ--"ןָאמז ;(314 ז"ז ,2
 --ןגעוו?ןגעטשח } (156 ז"ז ,1922 ,ןילטיג
 ?מוג ןַאװיא ןוא עמרַאזַאק ןיא יורפ ַאז
 ן(234 ז"ז ,ג"פ .זרעד) "ןלעװָאנ עיינ
 ג"פ ןופ .ײקעטָאילּביּב:קיאַאזָאמ) יװַאנ

 :על ַאװ ,(81 ז"ז ,1923 ,יקסװָאקשטַאי .ש
 :טלַאז ג"פ) ןלעװָאנ--"ךיז טּבעװ עדנעג
 יַא"א (240 ז"ז ,1923 ,עשרַאװ ,"גנוי
 סלָאגָאג .נ טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה ,ס
 ידו ג"פ) "רָאזיװער רעד, עידעמָאק
 טימ זיא עכלעוו ,(1921 ,עשרַאװ ,"טייצ
 ףיוא ןרָאװעג טריפעגפיוא גלָאפרע סיורג

 יעמַא ןוא ןליוּפ ןופ עניּב רעשידיי רעד
 רעד ןיא טרָא ןַא טמענרַאפ ,ס -- ,עקיר
 סלַא טּפױהרעד רוטַארעטיל רעשידיי
 ,רוטַאנ רעד וצ עּביל ןייז .רעקיריל
 2עמ יד ,טעמוא רעליטש רעטכייל רעד
 זרעפ ןשיסַאלק טפָא ןייז ןופ טײקשידָאל
 :עּב ענייז ןופ תולעמ:טּפיױה יד ןענייז
 ןרעדנוזַאב ַא .ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ערעס
 רעד רענייז עיזעָאּפ רעד וצ טיג ןח
 :ַאּב טמוק סָאװ ,םויטנַאמָאר רעכעלטנגוי
 ןייז ןיא קורדסיוא םוצ קרַאטש סרעדנוז
 סנייא -- "טנַאװ יד; דויטע ןשיטַאמַארד

 ?עגפיוא ךיוא) קרעװ עטסנעש ענייז ןופ
 ,(ןזיירק עשיטַאמַארד ןופ ןרָאװעג טריפ
 :רעגיא יד טרעדלישעג ןרעװ סע ואוו

 ןדיי ןצלָאטש ןגנוי םעד ןופ ןעגנוּבעל
 ןופ הביבס רעד ןיא ןגָארטעגרעּבירַא
 זיא רעכַאװש .ָאטעג ןכעלרעטלעלטימ
 ןענַאמָאר ענייז םגה ,עזָארּפ ןייז ןיא .ס
 ןופ קרעװ עטסטנעיילעג יד וצ ןרעהעג
 קיטסירטעלעּב רעשידיי רענרעדָאמ רעד
 :ַאּפ יד ןופ םענייא רַאפ םיא ןכַאמ ןוא

 טציא רעלעטשטפירש עשידיי עטסרעלוּפ

 ,ןפַאש ןיז ןיא ףיט וצ טינ ,ןליױּפ ןיא
 :ירָא קיניװ וצ ,לַאטנעמיטנעס וצ טפָא
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 =קַארַאכ ןוא גנורעדליש רעד ןיא לעניג
 =עג ןוא ןּפיט ענייז ןופ גנוריזירעט
 רעד ןיא טָאלג ןוא גניוג ,ןטלַאטש
 =רַאפ ןוא ךעלטירטוצ רע זיא ,ךַארּפש
 ?רעזעל ןטסטיירּב םעד רַאֿפ ךעלדנעטש
 ןייז טימ טקריװ רע ןכלעוו ףיוא ,םלוע
 טייקזעיצנעטערפ:טינ ,טייקטלצניקעגמוא
 ןופ עמעט:טּפיוה יד ,טייקיטכירפיוא ןֹוא
 עריא טימ עּביל יד זיא קרעװ ענייז
 =טנַא ןוא ןעגנוקיצטנַא ,ןדייל ןוא ןדיירפ
 ?רעפייא ןוא הוואּת ריא טימ ,ןעגנושיוט
 עטשרע יד ןופ רעניײא טָאה רע .טכוװ
 =עטיל רעשידיי רעד ןיא טכַארּבעגנײרַא

 ?עלרעגריּב עשידיי ענרעדָאמ יד רוטַאר
 ןופ טײקנסירעגּפָא ריא טימ ,יורפ עכ
 טימ ,טייקכעלמיטסקלָאפ רעשידיי רעד

 טימ ,סונעג ןטכיײל ךָאנ ךיז ןגָאי ריא

 טײז רערעדנַא רעד ןופ .טרילפ ריא
 עצנַאג ןרעדליש טווורּפעג ךיוא רע טָאה
 עדליוו ידמ) ןטלַאטשעגנעיורפ עקיטפערק
 ענייז ןופ יײר ַא ןיא ןּבעגעג ,("עקליצ
 ןשידיי ןטלַא ןופ ןּפיט ןוא רעדליּב קרעוו
 ענייז ןופ ליפ ,רעגיײטשסנּבעל ןשילידיא
 =רַאּבלטיממוא יד ךיז ףיוא ןגָארט קרעוו

 ,ןשינעעשעג עכעלגעט:גָאט ןופ טייק

 סָאד ןוא ,ןעגנוריּפש ,ןעגנוּבעלרעּביא
 רַאפ סערעטניא ןרע ינוזַאּב ַא וצ ייז טיג |

 ןלעװַָאנ ענייז ןופ עקינייא .רעזעל םעד
 ןרָאװעג טצעזעגרעּביא ןענייז רעדיל ןוא
 +נַארפ ,שינעמור ,שילױּפ ,שיסור ףיוא

 וצ סיצ ןופ טָאה .,שטייד ןוא שיזיוצ

 ץעװַאי רעדנַאסקעלַא פ"א ןּבירשעג טייצ

 .ילַאגנעוװס ןוא

 ּוס ןופ "קרעװ עלַא, ןופ עבאגסיוא עיינ ַא

 ךיא ,26--1925 ,אזָאשוּב ,ח ג"פ ןיא סיױרַא זיא

 *ירק, 111 ,"ןזירּפאק, 11 ,"ןעמעָאּפ, } :'ב 4

 יש ,"ךיז טּבעװ עדנעגעל א, 10 ,"טכענ רעמ

 רעד ןופ ןטנעמָאמ; ׁש1/ ,"ןרָאי .עשיטנַאמָאר,

 ,"עקליצ עדליװ יד, ׁש11 ,"עיצולָאװער רעשיסור

 ,"עמרַאזַאק רעשיסור רעד ןופ תוישעמ,ת 1

 פיִּב"א; 8 ,ןלעװָאנ -- "רע ןוא יז ,ךיאג ןא
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 211 ,"לדיימ עשיטסיכרַאנא סָאד, 81 ,"םאזנייא

 .ןגעװא 41ׁ/ ,"רעדיל, 24111 ,"יורפ רעזנוא,

 ."ןגעטש

 ;25 ז"ו ,{ ,1919 ,"טלעוװ-רעכיּבא ןיא ,,ג ,ל

 ,ימ יג ;41--43 ז"ז ,5--4 ,{ס0 ,שטיװָאקַאסיא ,ד

 יכיד א, ,שטיװָאּבוקַאי ,ל .א {68--61 זיז ,ֹוט

 ,1921 ,"שדוח, ןיא ,"טשינ טרעגנַאװש סָאװ רעט

 ערַאּבלעטימנוא סָאדװ 14 ;141--12 זי 1

 ףיוא; ,140 1160 ,1921 ,"טניײהג ןיא ,"ןעפַאש

 ,|ס ,עלרעּפ עשוהי {166 ,ֹוס ,ןעגעװ עיינ

 וצ/ .מ .ש {5 ,1925 ,{ס ,ליזײמ .ג 2

 רעדע ןיא ,'םּועליּבוי ןקירָאיקיצנאװצ ס--ס

 6 2 13 'מֹונ ,("גנוטײצסקלָאֿפ,} "טײצ רעײנ

 יז {18 ,"רעטָעלּב עשירַארעטיל, ןיא ,רעגניז

 יעּפ }20 ,{ס ,"ןײלַא ךיז ןגעװ שטיװָאלַאגעס

 ,ןײטשלעקניפ ָאעל }24 ,{ס ,"לידבהלא ,םע'ד

 } 4 91 ןופ "גָאט, ןיא ,רעגינ .ש 192 0

 ,1924 ,"ןבעל עינ סָאד , רעקָאטסילַאיּב ןיא ,ןנח

 השמ ;1925 10 ,"עּביל ןופ ךיּב סָאדמ 448; 0

 ,1313 ,"טייהיירפ , ןיא ,ץֹּכ

 --1896 ןא) קחצי-השמ ץיוועס

 רענוװַאק ,יקשירט ןיא .ּבעג (

 רעזלעט ןיא ,רדח ןיא טנרעלעג ,עטיל
 ןייק טרעדנַאװעגסױא רָאי 15 וצ ,הבישי

 ?ירפַא-םורד ןייק

 1911 טניז .עק

 טקילײטַאּב ךיז

 רעשידיי רעד ןיא

 ?ַאהָאי ןופ עסערּפ
 ידח יוװ ,גרוּבסינ

 ,"ןהָאּפ עשידיי

 =" ַא רעדי

 רעדע ,"רענַאק

 רעזנואז ,?טרָאװ עיינ סָאד/ ,"םָארטש
 רעּבמעטּפעס) "ּביױהנָא רעזנואז ,"געוו
 ,רעדיל ןּבירשעג ,(טריפַארגָאטקעה ,0
 פ"א ךיֹוא ,ןעלקיטרַא ,ןעגנולייצרעד
 ןַא ךיא ןעמונעג .ןַאמרעדעפ השמ
 רַאפ דנָאפספליהװ ןיא לײטנָא ןוויטקַא
 ןיא ,"ןדיי עדנדײלםָארגָאּפ ןוא:המהלמ
 ןייק ןעגנערּבוצרעּבירַא גנוגעווַאּב ףעד
 ןוא עניַארקוא ןופ םימותי עקירפַא:םורד
 ךילגטימ רעקיטעט 1915 טניז .ןלױּפ

 11 .ּב ןָאקיסקעל

 644 ןאענעס =- םילעס -- ץיוועס -- שטיװָאלאגעס

 =יל ןשידייז םעד ןופ טעטימָאק םעד ןופ
 -- "ןייארַאּפ ןשיטַאמַארד ןוא ןשירַארעט
 רעטסקיטכיו רעד  ,גרוּבסינַאהָאי ןיא
 ?םורד ןופ עיגַאזינַאגרָא רעשיטסישידיי
 ןופ רעטעּברַאטימ רעטנעָאנ ,עקירּפַא
 -- "עקיופַא םורדז לַאנרושז?שדוח ןייז
 ששירַארעטיל ןשידיי ןטסדגטײדַאּב םעד
 סױרַא) דנַאל ןופ ןַאגרָא ןשיטסיצילּבוּפ
 ,(1923 טסוגווַא--1922 רעּבמעצעד ,'מונ 9

 ) -- 1901 ,ט םילעס
 ץלָאװנרעּב ריאמ ןופ םינָאדװעסּפ
 ,טנגעג רעקצָאלּפ ,ינַאדיימ ףרָאד ןיא .ּבעג
 :רעד עשיסקָאדָאטרָא גנערטש ַא ןעמוקַאּב
 .הבישי ןוא רדח ןיא טנרעלעג ,גנויצ
 ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא ךיז רָאי 18 וצ
 טקידנעעג ,גנודליב רעכעלטלעװ טימ
 =על עשידיי רַאפ רַאנימעס?הכולמ םעד

 טרידוטש ךַאנרעד ,עשרַאװ ןיא רערעל |

 ?טנפערַאּפ 1922 טניז ,טעטיסרעווינוא ןיא
 ןיא ךעלדליּב ןוא ןענַאטעילעפ:גָאט טכעל
 ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג 1925 ,"טגייהז
 ?רָא םעד ,"ןעגנוצָארּפשח לַאנרֹושז םעד
 ןיא רעגנַאפנָא :רעּבײרש יד ןופ ןַאג
 עקינייא טכעלטנפערַאפ טרָאד ןוא .ןלױּפ
 ,"םויהש ןיא ךיוא טעּברַאעגטימ .ןלעװָאנ

 -- 1859 23/10) רַאוַאל ןאענעס -
 ןופ ןעמָאנ רעשיזיוצנַארפ (

 .בעג הנַאעגיײיש רעדָא ןייש רזעילא
 טקידנעעג .עינעמור ,יטשעיָאלּפ ןיא
 =ַאקֹוּב ןופ טעטלוקַאפ ןשיפָאסָאליכ םעד
 1895 רע טָאה ,טעטיסרעוויגיא רעטשער
 יד ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןַא טימ טריטויבעד
 =עמור ןיא ןטנעמעלע:ךַארּפש עשיקרעט
 טכעלטנפערַאפ רע טָאה 188/ .שינ
 עיגָאלָאיסַאמעס רעד ןגעוו עיצַאטרעסידַא
 :ןקַאּב וצ ךַארּפש רעשינעמור רעד ןופ
 ןופ טַאיצנעציל ַא ןופ לטיט םעד ןעמ
 :רעווינוא םייּב טעטלוקַאפ ןשיגָאלָאליפ
 =רַא עקיזָאד יד ,טשערַאקוּב ןיא טעטיס

)22( 
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 גנולדנַאהּפָא רעד ןיא לעניגירָא ,טעּב
 ןגױצעג טָאה ,ןינע םעד טול יינ ןוא
 :ץּפס ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא
 ןרָאװעג טרימערּפ ןזיא ןוא ןטסילַאיצ
 זירּפ:סטעטיסרעווינוא ןטסכעה םעד טימ
 :עגמוא םעד ןגעװ ,קנַארּפ 5000 ןופ
 :רעסיד ס--ס ןופ טרעװ ןסיורג רעייה
 רָאנ טינ ןפורעגּפָא ךיז ןּבָאה עיצַאט
 יד ךיוא רָאנ ,ןרָאסעפָארּפ עשינעמור
 :עמור ַא ;רעלטּפַאשנסיװ עשידנעלסיוא
 :עגסױרַא ךיז טָאה רָאטעּפָארּפ רעשינ
 קרעװ ַא רָאנ טינ ןיא סָאד זַא ,טגָאז
 :ַאניגירָא רענעטלעז ןוא עיצידורע ןופ
 ןיא עקיצנייא סָאד רשפא רָאנ ,טעטיל
 :ָאליפ רעשיעּפָארײא רעד ןיא ןימ ןייז
 רעשינעמור רעקיטלָאמעד רעד  .עיגָאל
 ךיז טָאה .ַאזדרוטס רעטסינימסגנודליּב
 ?עג ןגנוי םעד טימ טריסערעטניארַאפ
 :ַאּב ךעלנעורעּפ םיא טימ ךיז ,ןטנרעל

 עטסערג יד םיא קידנּבעג ,ןוא טנעק
 ײּב טלעוּפעג ,רעטעּפש ףיוא תוחטבה
 ךיז דנַאלסױא ןייק ןרָאפ לָאז רע ,םיא
 ייווַצ ,םיודוטש ןייז ןיא ןעמוקלופרַאפ
 רעזירַאּפ ןיא טרידוטש רע טָאה רָאי
 ?רעווינוא רעגיצּפײל ןיא ןוא לושכיוה
 ר"ד לטיט םעד ןעמוקַאּב ןוא טעטיס
 :ףעסיד ןייז ןופ ךמס ןפיוא עיפַאסָאליפ
 :על?סקלָאפ עשינעמור יד ןגעו עיצַאט
 -- עיסרעוו רערעדנַא ןַא טיול) סעדנעג
 טעּברַא רעטנַאקַאּב ןייז ןופ ךמס ןפיוא
 ,(רעטייוו עז--ךארּפש רעשידיי רעד ןגעוֶו
 2ור יד ןגעוו -- טעּברַא עקיזָאד יד ךיוא
 :סױרַא טָאה--סעדנעגעלסקלָאפ עשינעמ

 :סיוא ןיא סערעטניא ןסיורג ַא ןפורעג
 ןואי עינעמור ןיא סרעדנוזַאּב ןוא דנַאל
 :יבעמור רעד ןופ ןרָאװעג טרימעדרּפ זיא

 ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ ,עימעדַאקַא רעש
 ןרָאװעג טמיטשַאּב ,ס זיא ,דנַאלועטַאפ
 ןטמירַאּב םעד ןופ טקנוידַאןרע סלַא
 ,רעקירָאטסיה ןוא גָאלָאליפ ןשינעמור

 06 ןאענעס

 רעכלעוו ,ועדשזאה .ּפ .ּב רָאסעפָארּפ
 :רַאפ:לעטש יד ןּבעגעגרעביא םיִא טָאה
 ;רךַאפ רַאפ ערדעטַאק ןייז ףיוא גנוטערט
 :ַאקוּב םייּב עיגָאלָאליּפ רעקידנכיילג
 זיא רעטעּפש .טעטיסרעוװינוא רעטשער
 ;עפָארּפ סלַא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ךיוא רע
 :יֵל ןֹוא עטכישעג רעשינעמור ןופ רָאס
 טכעלטנפערַאפ קיטייצכיילג - ,רוטַארעט
 טינ .קרעװ עשיגָאלָאליפ עקיטכיוו עיינ
 עכיוה ענייז עלַא ףיוא רעּבָא קידנקוק
 2ור רעד רַאפ ןטסנידרַאפ ןוא ןעלטיט
 םושּב רע טָאה ,טפַאשנסיװ רעשינעמ
 :ַארוטַאנ ןייק ןגירק טנעקעג טינ ןפיוא
 ןופ ןזיירק עשיטימעסיטנַא יד ,עיצַאזיל
 :עג יד ,ץנעגילעטניא רעשינעמור רעד
 טינ ןּבָאה ,רעקיטילָאּפ יד יװ - עטנרעל
 :גסקַאװ רעמ ץלַא ןייז ןעזוצ טנעקעג
 ןּבױהעגנָא ןּכָאה ןוא גנוטײדַאּב עקיד
 ,טנעמַאלרַאּפ ןיא ּפמַאק ַא םיא ןגעק
 יװ דלַאּב ,ךיז טָאה טימרעד לעלַארַאּפ
 :ָארּפ ַא רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאּב זיא רע
 רוטַארעטיל רעשינעמור רעד ןופ רָאסעפ

 ַא םיא ןגעק ןּבױהעגנָא ,עטכישעג ןוא
 :יסרעווינוא ןיא עינַאּפמַאק עקיטלַאװג
 טָאה רע ןוא ןרָאסעּפָארּפ יד דצמ טעט
 .ערדעטַאק רעד ןופ ןרינגיזער טזומעג
 טינ בגא םיא ןּבָאה ןטימעסיטנַא יד
 קרעװ ןייז ןיא סָאװ ,ןייז לחומ טנעקעג

 רע טָאה "ןויר רעדָא ןרעטָאט ,ןדייא
 עשינעמור יד זַא ,ןזייוופיוא טוװּורּפעג
 ןענייז ןוא םירזוּכ יד ןופ ןעמַאטש ןדיי
 12 ,דנַאל ןיא רעניואוונייא עטסטלע יד
 ?רעגריּב ןגעוו עיציטעּפ ס--ס טָאה רָאי

 =עגצעזעג ןייא ןופ טרעדנַאװעג טכער
 =עדנַא רעד ןיא גנולמַאזרַאפ רעשירעּב

 ןפרָאװעגּפָא ףוס:לּכ:ףוס זיא יז זיּב ,רער
 ּפמַאק ןקיזָאד םעד ןיא טָאה ,ס .ןרָאװעג
 ?טימ ןוא תֹוחוּכ ענייז עלַא טדנעװעגנָא
 ?עג זיא עטצעל סָאד עכלעװ ןופ ,ןעל
 ןוא ,םוטנטסירק םוצ ןײגרעּבירַא ןייז ןעוו
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 רע טָאה ,דנַאלרעטַאפ ןייז ןיא טשיוטטנַא
 ןושל ריא סָאװ ,הביבס יד טוָאלרַאפ
 טפַאשּביל רעמערַאװ ַאזַא טימ רע טָאה
 ,ןשינעפיט יד ןיא זיּב טשרָאפעגכרוד
 רע ואוװ ,זירַאּפ ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא
 א ןפַאשעג רע טרָאד .םויח:דע טניואוו
 רעד ןופ טיּבעג ןפיוא קרעו עיינ  ייר
 .40001'1 20064 .ַא'צ ,קיטסינַאנָאר

 1400296 ,(1907 ,זירַאּפ) 1455--18506

 ,(1920 ,זירַאּפ) 220116מ 63 214 06

 ןוא עשינעמור ייר עצנַאג ַא םעדצוחַא
 רַאפ ,רעכיּברעטרעװ עקיכַארּפשרעדנַא
 ?טלַא רעּביא ןעגנושרָאפ עקיטכיוו ענייז
 טנכייצעגסיוא ךיוא סנטצעל שיזיוצנַארפ
 :עדַאקַא רעשיוצנַארפ רעד ןופ ןרָאװעג
 טשרעוצ ,שידיי ןגעוו עידוטש ןייז--,עימ
 פ(גס1ג ט"א שינעמור ןיא טכעלטנפערַאפ
 618/601010010 8פטקזג 012101041 60160-

 :עּפש ןוא (1889 ,טשערַאקוּב) םסזזװגמ
 ?יױצנַארפ ןיא -- טצנַאגרעד לסיּב ַא -- רעט
 25921 94 16 ןט460-:201600204 ט"א שיז

 61 פ6012160161 811/ 16 614160/ 6 סג

 ןע16101168 06 14 90- יד ןיא) עע6

,1002 ,4205 46 11000190036 06 01616 

 ;טקידנערַאפ טינ ,3-2 ה"ה ,א11 .ּב
 ,(קורדּפַא רעטַארַאּפעס ַא ךיוא ןַאהרַאפ
 ןופ טצעזעגרעּביא זייוולייט שידיי ףיוא
 עיינ סָאדח סיקסווָאלטישז ןיא) ץנַאלג .א
 :רע רעד זיא ,((א--ש11 ,1911 ,יןעּבעל
 רעכעלטפַאשנסיװ ַא ןופ ווורּפ רעטש
 יד ןופ ענייא ןוא קיטַאמַארג רעשידיי
 ףיוא ןטעּברַא עטסכעלדנירג ןוא עטסעּב

 :כַארּפש רעשידיי רעד ןופ טיּבעג םִעד
 לָאמ ןטשרע םוצ טרעװ ָאד .גנושרָאפ
 שידיי ןופ גנוכיילגרַאפ יד טדנעװעגנָא
 =לטימ טימ רָאנ ,שטיידכיוהיינ טימ טינ
 עשטייד עקידעּבעל יד ןוא שטיידכיוה
 רעּביא גנולדנַאהּפָא ןַא ץוחַא ;ןטקעלַאיד

 יד ,גנודליּבטרָאװ ,קיטענָאפ רעשידיי
 :ךעוו ןשידיי ןופ ןטנעמעלע ענעדיישרַאפ

 6418 רעלקעס י- ןאענעס

 =כישעג ז ךיוא ,ס טלדנַאהַאּב ,ךוּברעט
 עריא ,ךַארּפש רעשידי רעד ןופ עט
 ?ַארגָאילּביּב ןוא עטכישעג יד ,ןטקעלַאיד
 יד ,עיגָאלָאליפ רעשידיי רעד ןופ עיפ
 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג
 ?יפַארגַאיּב ַא ןּבירשעגנָא ךיוא טָאה .ס

 רצוא; ןיא) רּתנסּפ בקעי ןופ עציקס עש

 ,(111 ,1890 ,"תורפסה
 8 ,18 ;171 'ז ,"תונורכז רפס ,, ,רּתנסּפ בקעי

 ע1206 608/1156 מם101001006 ,ןאענעס 35
 זירַאּפ:טשערַאקוּב) 6 1000102016 1885--0*

 =ַארוטַאנ רַאפ ּפמַאק ןייז ןופ גנוּבײרשַאּב א 1

 ,ש1 ,1902 ,8004048 ןיא טרירעפער } עיצַאזיל

 /.611- ןיא ,ױדנַאל דערפלַא ר"ד } (127--122 ז"ז

 ,20 241 .ּב ,8001111 1 46119006 6

 2.611900ז, 1. ןיא ,רעגניזיימ .ָא 1268 'ז ,4

 'ז ,111 ,1902 ,ט00806019086 10247160

 80261861 061 ןיא ,עוװעל דרַאכיר ר"ד 7

 ; 801 .ּב ,140026100201900600 6

 ,"גָאלָאליפ ןשידיי א ןופ קײטָאילּביב , ,ווָאכָארָאּב .ּב

 11 יז "ןעלּפאטש , ,ךיירנייוו .מ { 122--119 'מונ
 .רעּפָארג בקעי ןופ גנולייטטימ

 -- 1883 22/טזװװ) שרעה רעלקעס
 ןּבעל ,ןישדָארּב ןיא .ּבעג (

 =שידמול ַא ןיא ,עיצילַאג:חרזמ ,עלסינַאטס
 ;(סנייטש ,סױעלקעז) החּפשמ רעשיריבג

 סרעטומ רעד ןופ

 לקיניא ןַא דצ
 לארשי 'ר ןופ
 םעד ,רעלרעמש
 שאר ןשלטעטש

 ?דנעצ טניז להקה
 ןוא ,ןרָאי רעגניל
 ןופ לקינייארוא ןַא
 . =יירַׂש לווייפ 'ר

 סָאװ ,םינורחא םיקסוּפ יד ןופ םענייא ,רע

 ּבלַאה ַא טעמּכ לטעטש ןיא בר ןעוועג זיא
 שטשַאשטוּב ןיא בר רעירפ) טרעדנוהרָאי

 ילודיג רפסח ןֹופ רּבחמ ,(יײמָאלָאק ןוא
 ףסאז סאאּפיל .ד .ח עז) ַא'א "שדקה
 בר רעטשרע רעד ,(439--438 ז"ז ,"ריּכזמה

 םוצ ןענַאטשעגוצ זיא סָאװ ,עיצילַאג ןיא
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 :קיטרַא עשיטסינויצ ןּבירשעג ,םזינויצ
 טימ ןּבירשעגכרוד ךיז ,"דיגמהח ןיא ןעל
 2ערּפ רעטשרע רעד ןעוועג ,לצרעה ר"ד

 --עגרָאט ןיא "ןויצ תבהאפ ןופ טנעדיז
 :יבבוח יד וצ לעלַארַאּפ רענַאיצילַאג םעד
 .ס טָאה רָאי 12 זיּב .סעדָא ןיא ןויצ
 רָאי ייוװצ ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג
 יד טנשריעג םיא ןופ ,ןדייזרעטלע םייּב
 ,רוטלוק רעשידיי ןוא שִיערּבעה וצ עּביל
 ךיוא ךיז קעטָאילּביּב רעקיזיר ןייז ןיא
 ;רוטַארעטיל;הלּכשה רעד טימ טנעקַאּב

 ?עג סָאד טזָאלרַאפ 1898 טיוט ןייז ךָאנ
 ?טלעװ וצ ןעמונעג ךיז ,לטעטשסטרוּב
 ןרעטסקע ןַא ןעװעג ,גנודליּב רעכעל
 ,ןיו ןוא ץיװָאנרעשט ,ץיװדַאר ןיא
 ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא- 2
 ןיא ץנעדורּפסירוי טרידוטש 8 -- 6
 טינ לָאמנייק רוטַאקָאװדַא יד רעּבָא ,י"נ
 ךָאנ ןּביירש וצ ןּביױהעגנָא--.טריציטקַארּפ
 :ופיס ןוא ם"ריש רָאי 14 ןופ לגניי סלַא
 ,ןעגייה קידנריטימיא ,שיערּבעה ןיא םיר
 טריטויּבעד .ס טָאה ,ַא"א ןרודוגיבא:ןּב
 גָאלַאנָאמ ַא טימ 1907 "סטרעװרָאפז ןיא
 ענעדלָאג ןיאק ט"א זיוה:םיעגושמ ַא ןיא
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ןַאד טניז ,"ןעטייק
 עשיערּבעה ןוא עשידי ענעדיײשרַאּפ
 ,",ש .א ,פח ,"טסייג?טייצא יװ ,ןפירשטייצ
 פעקא ,"גָאט רעדח ,?לַאנרושז ןעגרָאמח
 תולח ,"םילּבשח ,"רורדהי ,"רעלדָא רעדענ
 ?שילגנע ןיא ךיוא ,"ראודהח ,"רבעיחא
 ןזטש 6((=ָ  ,11460468ח יו ,עשידיי

 רָאטקַאדער-ספליהעג ןעוװעג 11--1909 .ַאיא
 :ידיא סָאדח ןַאגרָא ןשיטסינויצ םעד ןופ
 ןופ רַאטערקעס 12--1911 ,"קלָאפ עש
 סניניירּב ןבואר ןופ עיצקַאדער רעד
 ןופ רָאטקַאדער 14 -- 1913 ,"ראודהח
 רעלענָאיצקַאדער ןוא "רענַאקירעמַאז
 --1917 ;"לַאנרושז ןעגרָאמ, ןופ דילגטימ
 ידי רעד ןופ רַאטערקעס:לַארענעג 8
 יד טריזינַאגרָא ,ינ ןופ הליהק רעש

 280 רעלקעס

 .שידיי םעד ןופ גנושרָאפסױא עטשרע
 :ער עריא סָאװ ,ינ ןיא ןבעל ןשלהק
 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז ןטַאטלוזער
 --ייתּבר קרָאױנד הלהקה סקנּפז םעד ןיא

 ד06 ן|סש0158 (000060402/ 82681966

 ײשגסױרַא) 1918--1917 אצ:ש ןסוא סווצ

 ,י"ג ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ ןּבעג
 טלַאהטנַא סָאװ ,(1597161 ז"ז ,8
 ?סיטַאטס ,ןעגנולדנַאהּפָא עכעלריפסיוא
 ,סעיצַארטסוליא ,ןלעּבַאט ןוא ןטַאד עשיט
 ,ןזעיגילער םעד ןגעװ וו"זַאא סעּפַאמ
 ?ומָאק ןוא ןשירעיצרעד ,ןשיּפָארטנַאליפ
 ?קיטרַא ַא"צ ,י"נ ןשידיי ןופ ןּבעל ןלַאנ
 יד ןופ תומישר ןוא ןטכיזרעּגיא ,ןעל
 רעשידיי ,(יקסניּפ דוד) סרעטַאעט עשידיי
 רעשידיי ,(ןיטנע לאוי ןופ) רוטַארעטיל
 סלַא 1920 .(סעשַאגרַאמ ,ש ןופ) עסערּפ

 "ןרוּתהח ןוא "גָאט* ןופ טנעדנָאּפערָאק
 ַא ןּבעגעגק םיא טָאה סָאװ ,י"א טכוזַאּב
 ןשידי םעד עגונּב גנוריטנעירָא עיינ
 ףיוא ןטכיזסיוא ערעזנוא ןוא םעלּבָארּפ
 ןיא ןעגנואווצעג --- ,"םייה רענעגייא ןַא
 ןײז ןלײט וצ רָאי 15 רעּביא ןופ ךשמ
 =להק ןוא רעשיטסילַאנרושז ןשיוצ ןּבעל
 ךעלטנגייא ןייז רע טָאה ,טייקיטעט רעש
 קיטסירטעלעּב רעד ןיא ןענופעג טיּבעג
 ןוא ייסע ןשיפָאסָאליפ?שיטעָאּפ םעד ןוא
 רַאפ טָאה טפַארקסגנוָיצוצ ערעדנוזַאּב ַא
 ןפַאש עשישטַאמַארד סָאד טַאהעג םיא
 ןײז רַאפ םוידעמ רעקיצנייא רעדח סלַא

 ?רושז ץוחַא ."עיצַאריּפסניא רעשירַארעטיל

 ?יײשרַאפ רעּביא ןעלקיטרַא עשיטסילַאנ
 ?גָאּפסערָאק ,ןגַארפטײצ ןוא םינינע ענעד
 טָאה ,וװ"זַאא ןעגנוּבײרשַאּב:ע ,ייר ,ןצנעד
 ,ןעייסע ,ןעלקיטרַא עשיטיוק ןּבירשעג .ס

 ּבײהנָא ַא ךיוא) ןעגנולייצרעד ןוא ןציקס
 ,"קלָאפ ןעשידיא? ןיא -- ןַאמָאר ַא ןופ
 ןיא ןּבעל ןשידי םעד סיוא -- 5
 :ָארּפ ןיא רעדיל ןוא רעדיל ,(עקירעמַא
 ןראי עטצעל יד ךיז סרעדנוזַאּב ,עז
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 עטספיט ןופ רענייא סלַא טקורעגסױרַא

 :ַאמַארד עשידיי עטסטנַאסערעטניא ןוא

 םעד ףיוא ןוװּורּפ עטשרע ענייז ,ןגרוט
 ַא | בנג לעקויי :ןעװעג ןענייז טיּבעג
 רעטנוא) ײטְקַא ןייא ןיא דליּב רעטקַארַאכ

 ג"פ ;םולש  יבצ ס"ּפ ןקידנעטש ןייז
 ?וצ ;31 ז"ז ,1909 ,י"נ ,ןַאמרעסַאװ .א
 ?רעטנואק ,(1908 ,".ש .ַא .פצ ןיא טשרע
 ,".ש .ַא ,ם/ ןיא) רעטקַאנײא -- "טלעוו
 ןיא עמַארד -- "דילנעטיוט סָאד/ 9
 (1912 ,"קלָאפ עשידיא סָאדח ןיא) יַא 3
 ?יּבוי ,{ס) רעטקַאניײא--"ץנַאטרעייפא ןוא
 יד ןענייז ייז ןופ ;(1913 ,רעמונ:ייל
 לָאמ ליפ סרעטקַאנײא ייווצ עטשרע
 עשיטַאמַארד ןופ ןרָאװעג טריפעגפיוא
 ןיא סעּפורט עלענָאיסעּפָארּפ ןוא ןּבולק
 ןיא גנודנעוו עיינ ַא .14--1909 ןופ ךשמ
 ןייז ןעוועג זיא ןפַאש ןשיטַאמַארד ןייז
 טשרעוצ) 1915 ,"תרקוי ןופ יסויש עמַארד
 ,"ןרוּתהח ןיא ,שִיערּבעה ןיא טכעלטנפערַאפ
 רע-י'נ ןיא טריפעגפיוא ,(5--3 ,1
 טסּברַאה ,?רעטַאעט 5 סיײלּפ ? גניווריואז
 רעּבָא ,"ןַאריט רעגילייה רעדע ט"א ,3
 ,ןטלַאהעג קיניײװ עניּב רעד ףיוא ךיז
 גלָאּפרע ןסױרג ַא טַאהעג טָאה רַאפרעד
 זיא סָאװ ,(1922) "רוּכויח עמַארד ןייז
 ןיא 1923 גנילירפ ןרָאװעג טריפעגפיוא
 סירָאמ ןופ "רעטַאעטטסנוק ןשידיי? םעד
 טמליפעג ךיוא ןצרַאװש ןופ זיא ,ץרַאװש
 טרעהעג ןוא ,1924 רעמוז ,ןיוו ןיא ןרָאװעג
 ;קיטש:ָאניק עשידיי עטסרעלוּפָאּפ יד וצ
 :עג "רוּכזיז זיא עניּב רעד ףיוא ךיוא
 ַא .טלעװ רעצנַאג רעד ןיא ןעגנַאג
 ןיז טַאהעג ךיוא טָאה גלָאפרע ןסיורג
 ;1924) "העיסנ סקידצ םעדװ עמַארד
 ּבײהנָא ,ץרַאװש סירָאמ ןופ טריפעגפיוא
 :בוּב ןיא ןענייז קרעװ ענייז ןופ ,(6
 ייוצ ןיא / ןעמַארדװ :סױרַא םרָאפ
 םעדח ,"טָאג וצ געוו רעדא !--"רעדנעּב
 ןופ יסויח ,"רוּכזיק 11 ;"העיסנ ס'קידצ
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 ז"ז ,1925 ,"נ ,"הימחנ ג"פי) "תרקוי

 טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ ,(171 ןוא 7

 :יצרעד ןוא ןציקס 'ּב 2 םרָאפכוּב ןיא

 "תומישרו םירוּפס; יב ַא ,שידיי ןיא ןעגנול

 ןיא "הזורפּב םירישו םירישפ 'ּב ַא ןוא

 ,סרעטקַאנײא י'ּבַא ךיוא יו ,שיערּבעה
 טנָאמרעד ךָאנ ףרַאד סע עכלעװ ןופ

 2בעה ןיא) "טָאטש עקיּבײא יד? ןרעוו

 ,"ןרוּתהײ ןיא--."תחדנה ריעה; ט"א שיער
 טָאה ןעמַארד עטצעל ענייז ןיא--.(9
 ענעדיישרַאפ ןיא ןּבעג וצ טּבערטשעג .ס
 ןופ עמַארד יד תוגרדמ ןוא ןעמרָאפ
 ןכעלשטנעמ ןופ עמַארד יד ,שפנ:תריסמ
 ?עדינ יד טימ לגנַאועג ןייז ןיא טסייג
 רעד ןיא .תֹוחוּכ עקידתוימשג ערעקיר
 ּפָא ךיז טליּפש סָאװ ,"רוּכזיש עמַארד
 :סקלָאפ רעשיטנַאמָאר ַא ןופ ןָאפ ןפיוא
 תעשּב יקס--נַא .ש ןופ טנכייצרַאפ) השעמ
 רעּביא עיצידעּפסקע רעשיפַארגָאנטע ןייז
 :ּבייל ןופ עגַארפ יד סע זיא ,(עניארקוא
 רַאפ ,טיקשידי וצ טּפַאשײרט סעק
 ?םלוע סָאד בירקמ זיא רע רעכלעוו
 :שריפ רענייש רעד טימ ןּבעל עקידהזה
 יאס ואוו ,"תרקוי ןופ יסויח ןיא ;ןיט
 ד"כ "תינעּת; ןופ השעמ יד טצינעגסיוא
 טזָאל סָאװ ,י"א ןיא ארומא םעד ןגעוו
 ,הדיחי:תּב ןוא דיחי:ןּב ןייז ןעגנערּבמוא
 -גָאד ןטלַא םעד ןופ המחלמ יד סע זיא
 תבוטל תורשּפ ןגעק םוטנדיי ןשיטַאמ
 ןדנוּברַאפ ,תונומא ןוא רעטעג ערעדנַא
 סקיוצ טעדװ ןיא ;ּפמַאקסעּביל ַא טימ
 ךירטש ַא טימ ליּפשנקסַאמ םעדז ,"העיסנ
 ידװ ואו ,"טעטיוויַאנ רעשירעדניק ןופ
 ןיק טָאה טייקכעלקריו עקידעכָאװ
 זומ גנורינעצסניא ידע ןוא "טינ ץַאלּפ
 סָאװ ,ןטכענ ַא ןופ ליּפש:עמזירּפ ַא ןרעוו
 ןוא ןורּכז ןיא םיוק?םיוק ךָאנ טעילט
 ּבעװעג ןשיטסַאטנַאפ ןצנַאג םעד ךרוד
 רעקניליטש ַא ןעלרינשכרוד ךיז זומ
 =רעטלע םעד ןופ לכיימש רעד--לכיימש
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 ?רוא ענייז טלייצרעד רע תעשּב ,,.עדייז
 ןּבז יד טימ השעמ יד ...ךעלקינייא
 ןשיוצ המחלמ יד סע זיא -- ,,"םינלזג
 םעדז ןיא ;ארחא:ארטס ןוא טרָאװ סטָאג
 :נַאסערעטניא רעייז רעד ,"טָאג ֹוצ געוו
 ןופ גנוסַאפפיוא רעלעניגירַא ןוא רעט
 :ָאּפ ףַארג טימ) עדנעגעל:קדצ*רג רעד
 זיא ,(ָאּבמערַאז רבח ןייז ןוא יקצָאט
 ןַא ,רעכוזטָאג םעד ןופ ּפמַאק רעד סע
 ס--ס ךרוד .ןּביױלג ןופ עידעגַארט עשיפע

 עיצַאקיפירָאלג יד ךרוד טייג ןעמַארד

 ?ער רעשידיי רעד ןופ . ,טַיקשידיי ןופ
 :פיוא טרעװ סָאד יװ ,לַארָאמ רעזעיגיל
 ,עיצידַארט רעשידיי רעד ןופ טסַאפעג
 .יטקעלָאק ןלַאנָאיצַאנשידַײ םעד ןופ
 עוויטקעלָאק:שיִדיי עקיזָאד יד ןיא רעּבָא

 ?יא ןַא ןגָארטעגנײרַא .ס טָאה ןוויטָאמ
 ערעפסָאמטַא יד ןּבעגעג ,ןָאט םענעג
 :גַאגרַאפ רעטנעָאנ ןוא רעטייוװ רעד ןופ
 ןליּפש ןעמַארד יד רעכלעוו ןיא ,טייהנעג
 ןופ טירָאלָאק םעד ןפַאשעג ,ּפָא ךיז
 יו ךרוד טלַארטש עכלעוו ,עכָאּפע רעד
 קידנקרַאטשרַאפ ,רעיילש םעניד ַא ךרוד
 טײקשיטנַאמָאר רעד ןופ טקעפע םעד
 ,עקיּביײא טָאה .ס ,טײקשירַאדנעגעל ןוא

 ןיא טדײלקעגנָא ןעמעלּבָארּפ עסיורג
 :ןטש קידנּבַָאה ,ןוא ,שובל ןשידיי ַא
 ןטסקיגײװעניא ןפיט ַא .טימ טריד
 :טלעוו רעד ןופ רעקיסַאלק יד סערעטניא
 ענרעדָאמ יד ךיוא יװ ,רוטַארעטיל
 רע זיא ,רעקנעד ןוא רעלעטשטפירש
 ?עגכרוד קיטייצכיילג ןעמַארד ענייז ןיא
 רעד סָאװ ,םעד םעלַא טימ ןעגנורד
 עיצידַארט עשידיי יד ןוא טסייג רעשידיי
 יד טרפּב ,ןעמַארד ענייז ; .ןפַאשעג טָאה
 ,עכעלײרפ?שיטנַאמָאר סָאד יו ,ערעסעּב
 :שירַאדנעגעל ןוא עקידרעּפָאה?שידיסח
 יז ,"העיסנ סקידצ םעד/ עשיטסילַאער
 רעטסקינייװעניא ךרוד טנכייצעגסיוא ןענ
 | רעשינעצס ןוא טייקכייר רעשילַארטַאעט

 44 יקצַאדרעס --- רעלקעס

 טנכייצעג ןענייז ןרעטקַארַאכ יד ; טכַארּפ
 ןיא ,גָאלַאיד רעד ןרעכיז ןוא טסעפ
 =יריּפסקעש ַא טפָא ךיז טליפ סע ןכלעוו
 ?שידיי רעד רעטּפָא ךָאנ ןוא ןָאט רעש
 .לופ זיא ,ץרּפ ַא ןופ ןָאט רעקידװעליּפש
 יד ;קידװעריר ןוא קרַאטש ,קיטולּב
 ַא טימ טכַארּבעגסױרַא ןרעװו ןעעדיא
 ?כײר ןוא קייקפיט רעלעוטקעלעטניא
 וצ געװ םעדא ןיא ,;לשמל ,יװ ,טייק
 רַאפ ן-ס טכַאמ ץלַא סָאד ןוא -- ,"טָאג
 טלעװ רעד ןיא חוּכ ןשירפ םעיינ א;
 ?עניא ַא ןוא ,עמַארד רעשידיי רעד ןופ
 קידנקוק טינ ,"חוּכ ןשידיי ַא ,ןטסקיניײװ
 ענייז ןופ תונורסח עכנַאמ יד ףיוא
 ,טייקידהצילמ עזייוורעטרע יװ ,ןעמַארד
 עסיוװעג ןופ גנונעכייצ עשיטַאמעכס וצ יד
 | - .ןענַאזרעּפ

 יאמ 111 ,1926 ,"טפנוקוצ , ןיא ,רעגינ ,ש

 ,דרַאבָארג .פ ;1 ,1926 ,"רעמַאה , ןיא ,ןיגלָא

 4111--11 ,1926 ,"רעדעפ, ןיא ,"געװ ס--ס,

 16 31 ןופ "גָאט, ןיא ,קיגלַארָאק ,א ר"ד

 ןיא ,קיגרעיװ .ּפ 28 פקןֶע ן'0  ,סָאגָאל

 .א ר"ד ;6 25/ן ןופ "לַאנרושז ןעגרָאמ;

 ןיא ,שטיװָאקילעז .ג 1192 5/ןא 10 ,ינודקימ
 באג ַא ץוחַא ,6 21/ש ןופ "טַאלּבעגַאט ןעשידיי ,

 ןופ ןעגנוריפפיוא יד ןגעװו סעיזנעצער ייר רעצ

 | .ןעמַארד ענייז

 | -- 1879) עטנעי יקצַאדרעס
 ?װָאק ייּב ,טָאטקעלַא ןיא ,ּבעג (

 רעבושח רעּבָא ,רעמערָא ןַא ןיא ,ענ

 ןַאמּבײר עשוהי ,רעטָאפ ריא .עילימַאפ

 ןופ רעלדנעה ַא
 ! .,לּבעמ טצינעג

 ! די ַא ןעוועג זיא
 טָאה ןוא ןדמלַא
 רעטכעט יד ךיוא
 ַא ןּבעגעג ענייז
 =ידי עכעלדנירג
 ױוַא ,גנויצרעד עש
 ןיא טָאה .ס זַא
 רָאנ טינ טנעײלעג ליפ רעייז טנגוי רעד

 +ור ןיא ךיוא זייוולײט ןוא שטייד ןיא
 רעייז .שיערּבעה ןיא ךיוא רַאנ ,שיס



 קאוויּפס --- יקצאדרעס ' 5

 ,טרָא ןַא ןעװעג זיא טָאסקעלַא ןיא זיוח
 ןעמוקפיונוצ ךיוא ךיז ןגעלפ סע ואו
 ןּבָאה סָאװ ,רעטכיד עשידיי עגנוי יד
 םכותּב ,ענװָאק ןיא טּבעלעג טלָאמעד

 ךיוא ,ס זיא ייז ןופ ןוא ,ןעזייר םהרבא
 :ידיי רעינ רעד ןופ ןרָאװעג ריואועג
 :קעּפט ,ץרּפ ,ע"ש ןופ ,רוטַארעטיל רעש
 ,ס טָאה טייצ רענעי וצ .וו"זַאא רָאט
 :ַאֹב יד טריפעג ןוא םָארק ַא ןטלַאהעג

 *רע רעד תעשּב טשרע .טײקשיטַאּבעל
 ריא ןיא ךיז טָאה עיצולָאװער רעטש
 ןיוש ןוא ,ןירעלעטשטכירש יד טקעוװרעד
 :רַאפ יז טָאה ,רעדניק ןופ רעטומ ַא ןַאד
 ןייק ןעמוקעג זיא ןוא לטעטש ריא טזָאל
 טימ טריטויּבעד טָאה יז ואו ,עשרַאװ
 .1905 "געווח ןיא ,"לרימק גנולייצרעד ַא
 רָאטקַאדער ןעוועג ןַאד זיא סָאװ ,ץרּפ
 גנולײטּפָא רעשיטסירטעלעּב רעד ןופ
 :גומעגפיוא יז טָאה ,גנוטייצ רעד ןיא
 "געווא ןיא טקורדעג ,ןּביירש םוצ טרעט
 ןוא ךעלהשעמ עריא ןטפירשטייצ .ַא'א
 ריא ףיוא ןגיוצעג ןבָאה סָאװ ,ןלעװָאנ
 =ירַארעטיל יד ןיא טײקמַאזקרעמפיוא יד
 ?נאוועגסיוא יז טָאה 1907 .ןזיירק עש
 ןרָאא עטשרע יד ,עקירעמַא ןייק טרעד
 יז סָאװ ,ךיקרָאג ַא ןופ הנויח ןגיוצעג
 טקילײטַאּב ךיז ,י"נ ןיא ןטלַאהעג טָאה
 ,"טפַאשלעזעג עיירפ? ,".ש .א .פח ןיא
 עיינ סָאדװ סנעזייר .א ןיא ,"טפנוקוצח
 ;ץּברַא ןופ ןַאגרָא --- "דניירפש ,"דנַאל
 :רעד ,ַא"א "טייקגיטכערעגע ,גניר-רעט
 ;עּפש ,"סטרעװרָאפװ ןיא רעּבָא טּפױה
 ריא ןופ זיולּב טּבעלעג יז טָאה רעט
 ;ידנעטש סלַא טייקיטעט רעשירַארעטיל
 ,"סטרעװרָאפא ןופ ןירעטעּברַאטימ עק
 עריא טקורדעג קיסעמלגער טָאה יז ואוו

 זיא יז ןעוו ,1922 זיּב ,ןעגנולייצרעד

 רַארָאנָאה ןגעװ טקילפנָאק ַא ּבילוצ
 טניז ןוא ,גנוטייצ רעד ןופ ןטָארטעגסױרַא
 רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ יז טּבעל ןַאד
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 ריא ןופ ,טייקכעלטגפע רעשירַארעטיל
 זיא ןכַאז עשיטסירטעלעב לָאצ רעסיורג
 ?עגח יּב ןייא זיולּב סױרַא םרָאפכוּב ןיא
 .בָאּפ ןרביהײ ג"פ) "ןעטפירש ענעּבילק
 סָאװ ,,(210 ז"ז ,1913 ײ'נ ,".ָאק גנישיל
 :ַאנ ןוא ןציקס סלייטנטסיימ טלַאהטנַא
 ףיוא/) סרעטקַאנײא עקינייא ךיוא ,,ןלעו
 ,"ַאקנַארּבז ,"ענעמוקעגקירוצח ,"ךָאו רעד
 ;ּפָא ערעדנוזַאּב ַא ןוא ("לעגעיוו םייּבח
 "ךעלהשעמ ןוא ןעדנעגעלק גנולייט
 :טפירש טכע ןַא טימ ןיטסירטעלעּב ַא
 טלדנַאהַאּב ,טנעמַארעּפמעט ןשירעלעטש
 ןופ סעידעגָארט עליטש יד טּפױהרעד .ס
 -סעּביל ךָאנ שינעקנעּב ריא ,יורפ רעד
 ?רַאנעגּפָא יד ,טײקמַאזנייא ריא ,קילג
 .וײזַאא טנגוי רעד ןופ ןעגנונַעפָאה עט
 ךוּב םעד ןיא ןכַאז עריא ןופ עקינייא
 ןעגנומיטש יד קורדסיוא םוצ ןעגנערּב
 :ײז טימ ןשטנעמ:ײטרַאּפ ענעזעוועג ןופ
 ריא ייּג ךיוא ןַאװרַאפ .ןעגנושיוטטנַא ערע
 עשידיי ןופ ןּבעל םעד סא ןלעװָאנ

 ןטנעגילעטניא?ּבלַאה ןוא ןטנעגילעטניא
 ,עקירעמַא ןיא ןוא םייה רעטלַא רעד ןיא

 "אװירפ ;40 '1 ,ּפ"רת ,"טַאלב"חסּפ סעקינימ}

 ,רמרמ .ק ןופ גנולייטטימ עט

 -- 1884 24/א10 םירפא קַאויּפכ
 ,בוג רעוועיק ןיא .ּבעג (

 יב סָאלָאס ןעגנזעג ןיוש רָאי 7  וצ
 :ַאװַאלַאג ןיא ןזח ,םחורי ,רעטָאפ ןייז
 טימ ןעמַאזוצ--בגא) עילָאדָאּפ ,קסוועינ
 :ַאּב טציא זיא רעכלעוו ,סַאב םעד עּפיל
 נ"א רעגניזנרעּפָא רעשיסור סלַא טנַאק
 ?עגמורַא ןָא רָאי 10 ןופ ,(ווָאקַאיריּביס
 ןרעטלע םעד ןוא רעטָאפ ןטימ ןרָאפ
 וצ ,דנַאלסור רעּביא ,,ס הירכז ,רעדורּב
 טרידוטש ואוו ,סעדַא ןייק קעװַא רָאי 5
 ?לַא טימ ןּבעגעגּפָא ךיוא ךיז ןוא קיזומ
 רעד תעשּב ,1904 .גנודליּב רעניימעג
 ןייק קעװַא ,המחלמ רעשנינָאּפַאי:רעשיסור
 עשילַאקיזומ ַא טריפעגנָא ואוו ,עיצילַאג
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 :ָאק ןיא טייקיטעט .עכעלטּפַאשלעזעג ןוא
 רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג ,ײמָאל
 ןיוו ןיא 1907 טניז ,ןייארַאפ-צ"ּפ ַא ןופ
 ?עגנייא 1911 ,גנודליּב:םיטש טרידוטשי

 סלַא רעטסעשנַאמ ןייק ןרָאװעג ןדַאל
 ןעמוקעג 1913 ."רימזהא ןופ רעריפנָא
 ,ןָאטסָאּב ןיא ןזח ןעוועג ,עקירעמַא ןייק
 :רַאפ טָאה .ס--.י"נ ןיא טצעלוצ ןוא ןיל
 :יל ַא'צ ,סעיציזָאּפמָאק 150 זיּב טסַאפ
 ,שילגנע ןוא שיערּבעה ,שידיי ןיא רעד
 .ןעגנַאזעג עלַאגָאגַאניס עליפ ךיוא

 ,157 --- 156 ן"ז ,"תונזח ןופ עטֿכישעג יִדָח

 -- 1861 25/א14 םייח קַאוויּפס
 ,גושטנעמערק ןיא .ּבעג (

 :ַאפ רעמצרָא ןַא ןיא ,.ּבוג רעװַאטלָאּפ
 ,רדח ןיא טנרעלעג םינמז עכעלטע .עילימ
 :ָאפ ןטימ ךָאנרעד
 דוד?לאומש' רעט
 ;ווָאקַאוויּפס
 ןיא ןוא ,יקס
 גנוי .שרדמ:תיּב
 ייֵל וצ ןּביױהעגנָא
 ;יװ םירפס ןענע
 ?בעה ןיא םינוצ
 /04000 ךיז ןוא שיער
 רענײמעגלַא | טימ ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא

 ןעמַאזקע םעד ןטלַאהעגסױא ,גנודליּב
 רעד רעטנוא ,לושלַאער ןסַאלק 6 רַאפ
 סָאװ ,"תמאהק סנַאמרעּביל ןופ גנוקריוו
 ןבעגעג םיא טָאה לַאטנעזָאר ןַאמרעה

 יָאר ַא ןיא ןײרַא רע זיא ,ןענעייל םוצ
 טקילײטַאּב ךיז ,לזיירק ןרענָאיצולָאװ
 :ףַארגָאטקעה רעשידרערעטנוא  ןייז ןיא
 יצג לַאפכרוד ריא ךָאנ ןוא יירעקורד
 טלָאװעג טָאה ,דנַאלסור ןזָאלרַאפ טזומ
 רעּבוּב המלש 'ר רעּבָא ,י"א ןייק ןרָאפ

 :רעד טדערעגּפַא םיא טָאה גרעּבמעל ןיא
 רעד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה ,ןופ
 רעד רעטנוא "םלוע םע; עּפורג רעוועיק

 ןוא ווָאקינײלַא יַאלָאקינ ןופ גנוריפנָא

 קאוויּפס

 ,ריּכזחלמ ס"ח פ"א ךיוא |

 :עמ עשילננע ַײא ןעלקיטרַא ליפ רעײז |
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 :עמַא ןייק ןעמוקעג 1882 ץרעמ ןיא זיא
 ,ןסַאג טריקורּבעג ןרָאי עטשרע יד ,עקיר
 (1885) טעּברַאעג ,ןענָאגַאװ ןדָאלעגסױא
 ,סלָאפ-ןָאּבסיל ןיא קירּבַאפ=לָאװ ַא ףיוא
 :יִלֵא ןיא רעמרַאפ ַא ןעוועג ,ןעמ טַאטש
 טרָאד ןוא ,יסריושזדיוינ טַאטש ,סנַא
 רעשיערּבעה סלַא טקיטפעשַאּב ךיוא ךיז
 :יפ ןיא טצעזַאּב ךיז רעטעּפש .רערעל
 םעד טקידנעעג 1890 ואװ ,עיפלעדַאל
 ?עדלָאג ַא טימ טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ

 ?ףיוו ייּב טרידוטש 2--1891 ,ליַאדעמ רענ

 :קעל ייר ַא ןטלַאהעג .רַאַאּב ןוא ווװָאכ
 ןוא עיגָאלָאיזיפ רעּביא שידיי ןיא סעיצ
 םעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ענעיגיה
 .ַאּב ךיז ,טעטיסרעווינוא רעינַאװליסנעּפ
 :ַאּב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא טקילײט
 גנויח ןיא רַאקעטָאילּביּב ןעוועג ,גנוגעוו
 טריזינַאגרָא ,"ןָאשיײאיסָאטַא ורּביה סנעמ
 ,"ַאקירעמַא ווָא סנַאיללַא שיאושזד? יד
 םעד ןופ רעציױרָאפ רעד ןעוועג 1
 ןדיי ןעיצוצ ןגעו רָאפנעמַאזוצ ןשידיי
 רעד ןופ רעדנירגטימ ,רוטלוקירגַא וצ
 גַאליפ ןיא טפַאשלעזעג-רוטלוק רעשידיי
 :ָאס רוטַארעטיל ורּביהז רעד -- עיפלעד
 ,רעוונעד ןיא טצעזַאּב ךיז 1896 ,"יטעייס
 עימָאטַאנַא ןופ רָאסעּפָארּפ ויא רע ואוו
 ַא טָאה :טעטיסרעסינוא ןקיטרָא ןיא
 רַאפ טסילַאיצעּפס סלַא ןעמָאנ ןסיורג
 :עט עשירַארעטיל ןייז--,ןטײהקנַארקנגָאמ
 ןצנעדנַאּפסערָאק טימ ןּבױהעגנָא טייקיט
 ןיא ,(1884 יַאמ) ם8ק. א. 002018 ןיא

 :ייא טימ ןוא טַאלּב-ץניװָארּפ שילגנע ַא
 8ז0611040 רַאפ ןעגנוצעורעּביא עקינ

 רָאּפַא טימ-שידיי ןיא ןוא 1100:
 ןינז רעד ןיא ןעלקיטרַא עטעּברַאַאּב
 ,18:8 ?גנוטייצסקלַאפ רעשידיא רעקרָאי

 ןּבירשעג טָאה

 רעביא טּפיוהרעד ,ןלַאנרושז עשיניציד
 ,םירעדעג ןוא ןגָאמ ןופ ןטיײהקנַארק יד
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 רעּביא ,ןיצידעמ ןופ עטכישעג רעד רעּביא
 יָּבַר רעד ןוא דומלּת ,ךנּת ןיא ןיצידעמ
 *רַאפ ךיוא םעד ןגעוו) רוטַארעטיל רעשינ

 ךיוא ,(16 ןיא לקיטרַא ןַא טכעלטנפע
 סעשירייװ יו ,ןטפירשטייצ עשידיי ןיא
 ,ןדיי ייּב ןסעמלַאּפ ןגעוו) "טַאלּבעגַאט
 ןוא ץרַאה ןופ גנוגעוװַאּב ידײ) יטפנוקוצ?
 םעד ףיוא וטפיוא סּבעַאל ,פַארּפ? ,"טולּב
 ?סקלָאפ ,"דגיירפז ,("עיגָאלָאיּב ןופ טיּבעג
 ןיא רעּבָא טּפיוהרעד ,ַא"א "רעטכעוו

 עטצעל יד ןזיא רע ואוו ,"סטרעוורָאפ;

 :עּברַאטימ רעקידנעטש ַא רָאי עכעלטע
 ןוא ןיצידעמ ןופ ןגַארפ יד רעּביא רעט
 ןשידיי ןטימ ייז קידנדניּברַאפ ,ענעיגיה
 ,רָאלקלָאפ ןשידי ןוא רעגייטשסנּבעל
 "סטרעװרָאּפפ ןיא טכעלטנפערַאפ .ַא"צ
 :רַאפ וצ ױזַא יווא ןעלקיטרַא עירעס ַא
 .ןעּבעל ןעכילשטנעמ םעד ןרעגנעל
 ןקיטּפַאז ןטוג ןייז טימ סיוא ךיז טנכייצ
 טסישידיי רעמערַאװ ַא .ליטס ןשידיי
 :ַארפ=ךַארּפש רעד טעמדיוועג טָאה רע)
 ,"טפנוקוצק ןיא ןעלקיטרַא עכעלטע עג
 יּמָא ליפ ךיז רע טָאה ,(ַא"א "סטרעוורָאפא
 ?בעה יד ןופ גנושרָאפ רעד טימ ןּבעגעג

 טלמַאזעג ,שידיי ןיא ןטנעמעלע עשייער
 עכײר ַא טגָאמרַאפ .ס) םירפס ןופ יז
 ןוא (ןכַאזקורד ענעטלעז טימ קעטָאילּביּב
 ןייז טימ ןעמַאזוצ ןוא ךַארּפש-סקלָאפ רעד
 ?יאװ סָאד טלעטשעגפיונוצ שאוהי דניירפ
 2יטרַאפ יי! ;שאוהי עז) "ךוּברעטרעװ שיד
 ;שאוהי ןופ--בור סָאד ןעגייז ןעגנושט
 ךיוא יװ ,ךעלטרעװ ןוא רעטרעו יד
 :עג זיא ךוּב סָאד ;.ס ָןוּפ -- המדקה יד
 ?םוא עט2 ;תֹואצֹוה ס-ס ףיוא טקורד
 ןעועג ךיוא זיא .ס ,(1926 "'נ--עגַאל
 טפירשטייצ ַא ןופ רעּבעגסױרַא רעד
 ןוא עיפַארגָאילּביּב רעשיניצידעמ רַאפ
 עטצעל ענײז ןופ .ןזעװקעטָאילּביּב
 :ןענַאמרעד וצ זיא שידיי ןיא ןטעּברַא
 :עטיל-תובושּתו= תולאש ןופ רעטסומ ַאז

 90 קאויּפס

 ּת"וש סיזנּכשא ןושרג 'ר ןופ--"רוטַאר
 טפעה:לבויז ןיא) --- "ינושרגה תודובע

 ;(טומַאלַאמ .ל י ןופ ר"א ,"דנַאלנוזו
 :רעוו ןופ המישר--שידיי ןיא ּפָאק רעד
 ;כירּפש ןוא ךעלטרעוו ,ןקורדניוא ,רעט
 רעד ןיא טכיורּבעג ןרעוו סָאװ ,רעטרעוו
 טימ גנודניּברַאפ ןיא ךַארּפש רעשידיי
 "טפירשטייצח ןיא) "ּפָאקק טרָאװ םעד
 טמענ--.(1926 קסנימ ,טלוקסייווניא ןופ
 ןשלהק ןשידיי םעד ןיא לײטנָא ןקיטעט ַא
 עס סלַא טּפיוהרעד ,רעוונעד ןופ ןּבעל

 ?עדנירגעג םיא ךרוד רעד ןופ רַאטערק
 }6198 (00תפטז0קו!ט68 1461: 50- רעט

 :טַאנָאמײרד ריא ןופ רָאטקַאדער ,,06ו
 ?נירגעג) 106 520ג!סז/גזמ ןַאגרָא ןכעל
 :עגסױרַא 16--1915 ,(1907 .ס ןופ טעד
 ,060װ6ז 16ש5ה א6שֿפ טַאלּבנכָאװ ַא ןּבעג

 :ירטסיד טניָאשזד, ןופ חילש סלַא 0
 ;קוא ,ןליוּפ טכוזַאּב "עטימָאק ןָאשויּב
 ןופ רעדנעל ַא"א דנַאלסורסײװ ,עניַאר
 :ינַאס םעד ןרידוטש וצ עּפָארייא:חרזמ
 / .ןדיי יד ןופ דנַאטשוצ ןרַאט

 ;1921 ,שחס 800 ל?הס וח| (ָ(2
 .לָאג ַא ןופ גָאטסטרובעג רעטס60 רעד, ,ןַאהַאק ,בא

 ,1921 29/אן1 ןופ "סטרעװרָאפ,, ןיא ,"רוטאנ רענעד

 -- 1886 ן}) הנוי קַאװיּפס
 :עיק ,שטשינרַאשז ןיא ,ּבעג (

 ?טלעוו ןוא עשידיי ַא ןעמוקַאּב ,ּבוג רעוו

 1907 וָארימענ ןיא גנויצרעד עכעל
 :ַאנרושז ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא
 רעד ןיא ןּביױהעגנָא טייקיטעט עשיטסיל
 :ַארעטיל ןעוועג 17--1910 ,"טײהרַאווװ
 2יא/ רעגַאקיש ןופ רָאטקאדער רעשיר

 רעד ןיא טעּברַאעגטימ ,"דרָאקער ןעשיד
 ,י"ב "המואה; טפירשנכָאװ רעשִיערּבעה
 רעטעלבגָאט רעגַאקיש יד ןיא ,6

 אס רעד ןוא "רעירוק רעשידיא רעדז
 ?ןכָאװ םעד ןוא "טלעוופ רעשיטסילַאיצ
 יד ,(רמרמ עז) "דגיירפ:טסנוק רעדע טַאלּב

 יש ןופ רעטעּברַאטימ ַא -- ןרָאי עטצעל
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 טַאהעג ּביל טָאה סָאװ ,לגניי ןקיטסול | :טנפערַאפ ַא'צ ."סטרעװרָאפ; רעגַאק
 הכלה ןוא הדגאח גנולדנַאהּפָא ןַא טכעל
 ?רוטַארעטיל רעשידיא רעטלַא רעד ןיא
 ,"רוטלוקח טַאלּבנכָאװ סרעלימ ,ל ןיא)
 ןופ גנוּבײרשַאּבסנּבעל יד ןוא (5 ,5
 --ילוי "סטרעװרָאּפװ ןיא) ןומיימ המלש
 רעד רַאפ טריזיטַאמַארד ,(1926 טסוגװַא
 לאינדח ןַאמָאר סטָאילע שזדרַאשזד עניּב
 :סקלָאּפ יד טסַאפרַאפ ןוא ?ַאדנַארעד
 עיינ סָאדװ ןוא "ףרָאד ןפיואק ןעמַארד
 ,עגַאקיש ןיא טריפעגפיוא עלַא--זטָאּבעג
 ט"א שיסור ףױא ךיוא -- עטירד יד
 ףָאר :ןעמינַאדװעסּפ עגייז ,110888 01קמ

 ,סַאיּבָאט םירמ ,ק-ס .י ,ינוקזח ,סונַאה

 ?ביז י ,סקע ,סֹוירַאד ,* ,ילארשי שיא

 .רעג
 רייא ח"ר--5/ש) יכדרמ רָאטקעּפס
 ,ןַאמוא ןיא בעג (1925 15/--8
 :לַאט ןופ החּפשמ ַא ןיא ,,ּבוג רעוועיק
 טמַאטשעג טָאה עכלעוו ,םידיסח רענ
 :עזעגנָא רעד ןופ
 .רעשיצילַאג רענע
 .תויח עילימַאּפ
 ַא ,רעטָאפ ןייז
 ,דיסח רעסייה
 ךיז טגעלפ סָאװ
 טרָא ןופ ןריר טינ
 סניּבר םעד ןָא
 ?עגפיונוצ ,הכרּב
 וצ רעכיּביהלּכשה עשיערבעה יד טפיוק
 עג זיא ,הווצמ םשל יז ןענערּברַאפ וצ
 ןעוו ,ןּברָאטשעג זיא ןוא רעמערקַא ןעוו
 ?שרע יד ,טלַא רָאי ייווצ ןעוועג זיא .ס
 ןיא ןעמוקַאּב רע טָאה גנויצרעד עט
 ,םידמלמ ייּב טנרעלעג ,טסיײג ןשידיסח
 ?ימז ןעגניז רעמ טנעקעג ןּבָאה עכלעוו

 רעלעט יד ןופ ןּפַאכ ןוא ןיּבר םייּב תור
 יא ןייק ןוא ,תודועס עשידיסח יד ייּב
 ײז ןּבָאה הרוּת רעייז וצ קשח ןקירעּב
 :סנּבעל םעד ןיא טצנַאלפעגניא טינ

 ,רעדלעפ יד ןיא ךיז ןועגלַאװּוצמורַא
 ַא .רוטַאנ רעד וצ רעטנעענ סָאװ ןייז
 טנרעלעג ךיױא רע טָאה טייצ עצרוק
 =עג טלַא זיא רע זַא ןוא שרדמ:תיּב ןיא
 =עגקעװַא םיא ןעמ טָאה ,רָאי 13 ןרָאװ
 טָאה רעכלעוו ,קידצ רענלַאט םוצ טריפ
 ןָאטעגנָא טנעה ענעגייא ענייז טימ םיא
 סָאװיּפַאנק רעּבָא טָאה סָאד ,ןיליפּת יד
 =עג ןַאד ןיוש טָאה ,ס ;םיא ףיוא טקריװעג
 ,ןוא גנודליּב רעכעלטלעוו וצ טּבערטש
 ןופ ןעגנורעטש יד ףיוא קידנקוק טינ
 ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא ,םיבורק ענייז
 .ןַאמוא ןיא לוש רעשירָאטעּברַאדרע רעד
 =ישָז ןייק ןפָאלטנַא רע זיא רָאי 17 וצ
 ?רעניּבַאר רעד ןיא ןעמוקוצנָא רימָאט
 י .ח רָאטקעּפסניא רעד רעּבָא ,לוש
 זיא'ס זַא ,טרעלקרע םיא טָאה דנַאלרוג
 יז ןענייז וצרעד ,עיסנַאקַאװ ןייק ָאטינ
 טימ ןוא ןפָאלעגכָאנ םיא םיבורק ענ
 םיא ייּברעד ,םײהַא טכַארּבקירוצ דלַאװג
 :ידיסח לסיּב טכער ַא טימ ןעוועג דּבכמ
 רָאי רַאּפא רע טָאה ןַאז .שטעּפ עש
 יב םידומיל עכעלטלעו טנרעלעג
 רעינעשזניא ןשירעטילימ ןסיוועג ַא
 =ַאעדיא ןשיסור ַא ןופ ּפיט א ,רעדניוו
 טָאה רעכלעוו ,ןרָאי רעק60 יד ןופ טסיל
 =רעד ,גנודליּב ןטײרּפשרַאפ וצ טכוזעג

 עשידיי יד ןשיװצ קיטַאמעטַאמ טּפיױה
 טלָאװעג בגא ןוא ןַאמוא ןיא רעדניק
 רעמ םישדח 4 ןא ןעק רע זַא ,ןזײװַאּב
 יד יו ,םידימלּת ענייז טימ ןָאטּפױא
 ַא ןופ ךשמ ןיא לוש עשירָאטעּגרַאדרע
 :ומ ס-ס ןּברָאטשעג זיא רָאי 19 וצ .רָאי
 :רַאפ וצ ןסָאלשַאּב טָאה רע ןוא ,רעט
 טייצ רענעי וצ .טָאטשסטרוּבעג ןייז ןזָאל
 יֵל וצ ןגיוצעג קרַאטש ןיוש םיא טָאה
 :טע ץוחַא ךָאנ טָאה רע םגה ,רוטַארעט
 ךָאנ רעכיּב עשיסור ןוא עשידיי עכעל
 עשיסור יד ןופ .טנעײלעג טינרָאג
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 יַאּב א םיא ףיוא טָאה רעלעטשטפירש

 =רוט טכַאמעג םשור ןקרַאטש סרעדנוז

 ידי יד ןופ ,יקסװעיַאטסָאד ןוא וועינעג

 יז ןופ ןוא ,יקצעניל ןוא ס'מ עלעדנעמ--עש

 .שירַארעטיל ןּביירש טנרעלעג ךיז רע טָאה

 *ורּב ןייז ייּב רחוס סלַא קידנעניואוו ,8

 ןפַארטעג ךיז רע טָאה ,עציניוו ןיא רעד

 ןזיוועג םיא טָאה ןוא לעפייווצ .צ .א טימ

 רָאי 15 ןופ טָאה רע סָאװ ,םיבתּכ ענייז

 טָאה לעפייווצ ,שידיי ןיא ןּבירשעג ןָא

 םיא ןוא טנעלַאט ַא םיא ןיא טנעקרעד

 ןעגנולייצרעד ןּביירש וצ טרעטנומעגפיוא

 יָאּפ יד ךָאנ .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא

 ןרָאפעגקעװַא רע זיא 1881 ןופ ןעמָארג

 ןקױר םעד ןיא ידֹּכ ,שזוּבישזעמ ןייק

 ?יסרעווינוא םוצ ןטיירגוצוצ ךיז לטעטש

 ַא ןענרעלסיוא ךיז קיטייצכיילג ,טעט

 סָאד -- דנַאלסור ןזָאלרַאפ ןֹוא חכאלמ

 שזוּבישזעמ ןופ .ןעמָארגָאּפ יד ןופ דנַאל

 ?ַאק עטשרע יד טקישעגקעװַא רע טָאה

 ןעמָאנ ַא ןהָא ןַאמָארז ןייז ןופ ןעלטיּפ

 =ַאּב ןוא ןעמיוּברעדעצ רעדנַאסקעלַא וצ

 ווירּב ןקידנרעטנומפיוא ןַא םיא ןופ ןעמוק

 טָאה ,ןלייצרעד טגעלפ םיוּברעדעצ טיול)

 קידנטעּב ,ווירּב טימ ןפרָאװרַאפ םיא ,ס

 ןיא עלעטש זיא טינ רעכלעװ ףיוא ךיז

 ,"טַאלּבסקלָאֿפ ןעשידויז ןופ עיצקַאדער

 :ָאל םעד ןרעק וצ וליפא ןעוועג טײרג

 ןַאמָאר רעד .(עיצקַאדער רעד ןופ לַאק

 ןעשידיא ןיא טקורדעגּפָא ךיז טָאה

 .ס טָאה קיטייצכיילג ,1883 ײטַאלּבסקלָאפ

 ךיוא "טַאלּבסקלַאּפײ ןיא טכעלטנפערַאפ

 :רעד ןיא זיא 1884 .ןענַאטעילעפ ייר ַא

 ?ייווַצ ןייז ןענישרע טפיושטייצ רעּבלעז

 2ומ רעשידוי רעדז ןַאמָאר רעסיורג רעט
 ןצנעדנעט יד טימ ןעגנורדעגכרוד ,"קישז

 :תּביח ןלעוטקַא רעײז;טלָאמעד םעד ןופ

 =עג טָאה "קישזומ רעשידוי רעדז ,ןויצ

 זיא .ס ןוא גלָאפרע ןרעייהעגמוא ַא טַאה

 ?עג סלַא ּב"טּפ ןייק ןרָאװעג ןדַאלעגנײא

 004 רָאטקטּפס

 ,"טַאלּבסקלָאפ! ןופ רָאטקַאדערספליה

 :עטיל עוויסנעטניא ַא טרָאד טלקיװטנַא

 :ָאטעילעפ ןבירשעג ,טייקיטעט עשירַאר

 ?רעד עקידבוט:םוי ,רעדליּב-עזייר ,ןענ

 ײר ַא ךיוא ןוא סעיזנעצער ,ןעגנולייצ

 ,"םינויבאו םייגעפ יװ ,קרעװ ערעסערג

 ,"דוי רעטוג רעמוטש ַא? ,"לעטיירט ּברץ
 =עטלעוו עניילק טימ טלעוו ַאי ,! שידויז

 סױרַא ךיוא ןענייז עכלעוו ,ַא"א "ךיל

 ךיוא רע טָאה ּב"טּפ ןיא ,םרָאפכוּב ןיא

 םעד ןופ רעטכָאט ַא טימ טַאהעג הנותח

 ןוא רעלעטשטפירש ןשידיי = שִיערּבעה

 ַאללעּבַאזיא ,גרעּבדירפ .ש ,א רָאזנעצ

 :טימ ,טגָאז'מ יו ,םיא טָאה עכלעוו ,(עז)

 ןיא ,טײצ עטשרע יד טרפּב ,ןפלָאהעג

 רעייז סלַא ןטעּברַא עשירַארעטיל ענייז

 ללכּב ,יורפ עטעדליּבעג ןוא עשיגרענע

 רעד ןיא טפַאשרעטעּברַאטימ יד טָאה

 ּב"טּפ ןיא "טַאלּבסקלָאפק ןופ עיצקַאדער

 ן--ס ןקידלטעטשניילק ןוויטימירּפ םעד

 ָאד ךיז טָאה רע ;ןצונ סיורג טכַארּבעג

 טנרעלעגסיוא ךיז ,טלייפעגסיוא לסיּג ַא

 יַאֹּב ףוסל ןוא טפירשטייצ ַא ןריפ וצ יו

 ,גנוטייצ ענעגייא ןַא ןּבעגוצסױרַא ןסָא ש

 עלעטש ןייז ןופ טגָאזעגּפָא ךיז רע טָאה

 :ַאק ןצנַאג ןייז ןוא "טַאלּבסקלָאפ, ןיא

 ףיוא טױטּפעג--לּבור 2500 ןופ --לַאטיּפ

 ַא ףיוא שינעּבױלרעד ַא ןלעוּפוצסיוא

 :לוזער םוש ןָא רעּבָא ,גנוטייצ רעשידיי
 :ןצסױרַא ןסָאלשַאּב רע טָאה ןַאד .טַאט

 םעד טול ךוּברָאי שירַארעטיל א ןּבעג

 עשיערּבעה עקיטלָאמעד יד ןופ רעטסומ

 ,ָאלָאקָאס .נ ןופ "ףיסאה+ רעכיּברָאי

 =בַאר סחנּפ:לואש ןופ -- "לארשי תסנּכז

 ?עגוצ רעמ -- ךיז טײטשרַאפ ,שטיװָאנ

 ןשינעפרעדַאּב ןוא תוגשה יד ֹוצ טסַאּפ

 זיא 1887 ,רעזעל=סקלָאפ עשידיי יד ןופ

 ןַײז ןוא רעװש ןייז טימ ןעמַאזוצ רע

 ?רעּבירַא רעדניק עניילק ייווצ טימ יורפ
 ןוא עשרַאװ ןײק ּב'טּפ ןופ ןרָאפעג
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 ךוּברָאי ןייז ןופ .ּב 1 םעד ןּבעגעגסױרַא
 רַארָאנָאה ןייק .?דניירפזיוה רעד ט"א
 דָארג ןוא טלָאצעג טינ טעמּכ .ס טָאה
 ע"ש רבח ןוא דניירפ ס--ס טָאה ןַאד
 עשידוי ידח ןּנעגוצסױרַא ןּבױה;גנָא
 ,100 וצ קידנלָאצ ,?קעטָאילּביּבסקלָאפ
 ,לקיטרַא ןַא רַאפ לּבור רעמ ןוא 0
 ּפַאלק רעקרַאטשַא ןעוועג זיא סָאד סָאװ
 םגה ךָאד .גנומענרעטנוא ס--ס רַאְפ
 :עטיל זיא "קעטָאילּביּבסקלַאפז ס--ע"ש
 רעּבָא זיא ,רעכעה ןענַאטשעג שירַאר
 םוצ רעטנעענ ןעװעג "דניירפזיוה רעדח
 :גיא ןרעלוּפָאּפ ,ןטושּפ ןייז טימ קלָאפ
 לסיּב ַא סױרַא זיא רע זַא טרפּב ,טלַאה
 עטַאד ענעי טנפעעג םורַא?ױזַא ןוא רעירפ
 :ידיי רעיינ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 ןדנוּברַאפ זיא עכלעוו ,רוטַארעטיל רעש
 1894-- ,ןּבַאגסױא עדייּב עקיזָאד יד טימ
 =עגנָא ץרּפ ,ל .י טימ ןעמַאזוצ ,ס טָאה
 =עג טמירַאּב ױזַא יד ןּבעגוצסױרַא ןגיוה
 ךָאנ רעּבָא ,"ךילטעלּב-בוט:םויז ענערָאװ
 =עגּפָא ךיז .ס טָאה ןרעמונ עטשרע יד
 עכעלטע ןּבעגעגסױרַא ןײלַא ןוא טלייט
 ַא"צ ,?ךילטעלּב עגידעכַאװח ט"א ןרעמונ
 "לוקפרעדיו סָאד/ ,ןרעטמַאל רעדח
 ךיוא ןּבעגעגסױרַא טָאה .(1895 ,עשרַאװ)
 "רַאדנעלַאק רעשידיי רעװָאשרַאװ) ּב"מז

 גנודנירג רעד ךָאנ ,(ו"נרּת ןוא ד"נרּת
 ?געטש ַא ןרָאװעג רע זיא "דוי םעד? ןופ
 ןקיזָאד םעד ןופ רעטעּברַאטימ רעקיד
 ײר ַא ץוחַא ןוא טַאלּבנכָאװ ןלַאכָאּפע
 קיירטש ַאז ,"סעקילַאקל יו ,ןעגנולייצרעד
 תמא ּפ'א ַא"א "ןעלירּבז ,"םינצּבק ןופ
 ןוא טדעטש/ גנולײטּפָא יד טריפעג
 םעד סיוא ןענַאטעילעפ -- "ךילטדעטש
 יד) ץניװָארּפ רעשידיי רעד ןופ ןּבעל
 =עג ךישממ רע טָאה גנולײטּפָא עקיזָאד
 ,ןטפירשטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא ןעוו
 (טעּברַאעגטימ טָאה רע עכלעװ ןיא
 .ח ר"ד טימ ןעמַאזוצ רע טָאה 3--2

 96 רָאטקעּפס |

 :כָאװ סָאד טריטקַאדער ץיוורוה .ד
 טימ "גנוטייצסקלַאפ עשידוי ידי טַאלּב
 ,עגַאלײּב סלַא "טלעוויןעיורפא רעד
 .קַאדער ךיוא ,"הישוּתח ןיפ ןּבעגעגסױרַא
 סָאד ,1903 "ףליהח ב"מו סָאד טריט
 סָאד ,1906 "טייצ יד? טַאלּבגָאט רענליוו
 ,1907 ,"גָאטיירּפז טַאלּבנכָאװ רעװעשרַאװ
 ,טייצנשיווצ רעד ןיא קידנקילײטַאּב ךיז
 :עגייא ןײק טַאהעג טינ טָאה רע ןעוו
 "געווח ,"גָאט; ,"רניירפח ןיא ,ןַאגרָא םענ
 טריטקַאדער רע טָאה 9 -- 1907 .ַא'א
 ןופ ,"ןעּבעל רעזנואז טַאלּבגָאט סָאד
 רעדנירג רעד ןעװעג זיא רע ןכלעוו
 טָאה 1909 ,גרעּבכָאה .ש טימ ןעמַאזוצ
 עיינ ידע טַאלּבגָאט סָאד טעדנירגעג רע
 :וצ רעטעּפש ךיז טָאה עכלעוו ,"טלעוו
 ואו ,"טנעמָאמ} םעד טימ ןסָאגעגפיױנ
 :טּפױה יד ןופ רענייא סלַא ןײרַא זיא ,ס
 :ענרעד םייּב 1914 ףוס ,רעטעּברַאטימ
 וצ רעטילימ ןשטייד ןופ ךיז ןרעטנע
 :טימ ,סעדָא ןייק קעװַא רע זיא עשרַאװ
 ,ש ןופ "ןעּבעל ףעזנואק ןיא טעּברַאעג

 ףיוא הרזג רעד תעשּב ןוא ,גרעבכָאה
 עשיסור ר;סעדָא ןיא ןּבירשעג שידיי
 ?נולייצרעד ןוא ןענַאטעילעפ ןעגנוטייצ
 :עקרעּביא:הכולמ 19 טּבעלעגרעּביא ,ןעג
 יַאיציניא יד ןופ רענייא ןעוועג ,ןשינער
 ,"עגיל:רוטלוקח רעסעדָא רעד ןופ ןרָאט
 1920 ףוס ,טעטימָאק ריא ןופ דילגטימ
 יורפ רעטייווצ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,ס טָאה
 :ָצג ךיז (יקסניּפ דוד ןופ רעטסעווש א)
 5 ,רעטסעינד םעד ןענעבנג ןייג טזָאל

 ,גערּב ןפיוא טרעגלַאװעג ךיז םישדח
 םיא זיּב ,ןרָאװעג טריטסערַא לָאמניײא
 =ערךג יד ןצרַאװשוצרעּבירַא ןעגנולעג זיא

 עזייר ַא טכַאמעג ןַאד טָאה רע ןוא ץינ
 ,עיװַאלסָאגוי ,ןרַאגנוא ,עינעמור רעּביא

 =עמוא ,ךיירקנַארפ ןוא ץיײווש ,עילַאטיא
 :יריי רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא םוט
 :סײנַאּב סיורג טימ גנורעקלעּפַאּב רעש |
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 :ַאּב לטעטש שיּבַארַאסעּב ַא ןיא ,גנורעט
 טסּברַאה ,רעמזעלק טימ .ןרָאװעג טנגעג
 טשרעוצ ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג 1
 ןאד ,"טייצח ןיא ןּבירשעג טייצ עצרוק ַא

 רעטעּברַאטימ רעקידנעטש סלַא ןיײרַא
 ץוחַא ואוו ,"טַאלּבעגַאט ןעשידייז ןיא
 ןענָאטעילעפ ןוא ןעגנולייצרעד עניילק
 ןעגנוּבײרשַאּב עירעס ַא טכעלטנפערַאפ
 ןוא דנַאלסור ןיא ןשינעעשעג יד ןופ
 יו ,"טלעוו רענעיז ןופ ט"א עניַארקוא
 ןּברָאטשעג .ןענַאמָאר עיינ עקינייא ךיוא
 :כירפיוא קידנפורסיורַא ,י"ג ןיא רע זיא
 רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא רעיורט ןקיט
 :רַאפ ערעייהעגמוא טָאה .ס -- .טלעוו
 =עטיל רעשידיי רעיינ רעד רַאפ ןטסניד
 ןעװעג זיא רע רעכלעװ ןופ ,רוטַאר
 :קיסיילפ ןוא עטסיירטעג יד ןופ רענייא
 ,ס"ממ טימ ןעמַאזוצ ןוא רעיוּב עטס
 ןייר םגה ,רעפעשטימ ךיוא--ץרּפ ,ע"ש
 ?עטשרעטניה טייוו רע זיא שירעלטסניק
 2ֵאלק עסיורג יירד עקיזָאד יד יּבגל קיל
 טסילַאער רעכעלרע ןַא .ערעזנוא רעקיס
 ןשידיי ןופ רענעק ַא ,גיוא ףרַאש ַא טימ
 טימ שטנעמסנּבעל ַא ןיילַא ,ןּבעלסקלָאפ
 וצ טּפַאשּביל רעקיטולּבלופ רעסייה ַא
 ,טלעװ רעקידתושממ רעטערקנַאק רעד
 עריא ראפ שוח ןטנוזעג ןטושּפ ַא טימ
 :עגטימ קרַאטש רע טָאה ,ןעגנוניישרע
 רעשידיי רעד ןיא ןקיטסעּפַאּב וצ טקריוו
 טנעמעלע ןשירעלטסניק םעד רוטַארעטיל

 ;רַאפ וצ ןוא גנורעדליש:רעגייטש ןופ
 ןופ קַאמשעג ןשירַארעטיל םעד ןרעסעּב
 סרעדנוזַאּב .רעזעל:סקלָאפ ןשידיי םעד
 ערענעלק ענײײז ןעגנולעג םיא ןענײז
 ןיא ,ןעגנולייצרעד ןוא ןציקס יד--ןכַאז
 עמיטניא סָאד טרעדליש רע עכלעװ
 בוטימוי םעד ,ןּבעלנעילימַאפ עשידיי
 ,לטעטש עשידי סָאד ,תּבש םעד ןוא
 :נעמ עניילקז ןופ ןדיירפ ןוא ןדייל יד
 ,רעטעּברַא ,תוכאלמ:ילעּב ,"ןעלעשט

 0698 רַָאטקעּפס

 עשיּפע ןַא .,וו"זַאא ,רעמערק ,רעלדנעה
 ָאד זיא טײקיצרַאה עמערַאװ ַא ,תוטשּפ
 ןטלַא םעד ןופ ןעגנורעדליש ענייז ןיא
 ,רעגייטשסנּבעל ןשידיי ןטעוועדנופעגנייא
 קידנסעומש יװ ,ןסַאלעג ןוא ךעלטימעג

 יװ זיא רע עכלעוו טימ ,רעזעל יד טימ
 ?ירּב ,ןסקַאװעגפיונוצ ןעוועג ךעלרעניא
 רעד ,,ס זיא ,שימייה ןוא טנעָאנ ךעלרעד
 טימ טלַארטשעגכרוד טפָא ,רעלייצרעד
 לָאמעלַא ןוא רָאמוה ןקיטומטוג ןליטש ַא
 ליפעגטימ ןפיט ַא טימ ןעגנורדעגכרוד
 ערעסערג ענייז ,ןדלעה עמערָא ענייז וצ
 טָאה רע סָאװ ,ןענַאמָאר עליפ יד ,קרעוװו
 רָאי 40 רעּביא יד ןופ ךשמ ןיא ןפַאשעג
 יז ,טײקיטעט רעשירַארעטיל ןייז ןופ
 רעּבָא ,רעכַאװש ךס ַא שירעלטסניק ןענ
 :ג:סגנולקיװטנַא רעד ןיא עלָאר רעייז
 =עטיל רעשידיי רעיײנ רעד ןופ עטכיש
 ערעייז עלַא ץָארט ,סיורג רעייז זיא רוטַאר
 דנוש רעד ןעװ ,טייצ ַא ןיא .תונורסח
 ןיא רעכַאמכָאנ ענייז ןוא ר"מש ַא ןופ
 ןיא עגַארּפ עטסטגָאטײװעגנָא יד ןעוועג
 ?ילּבעגפיוא סָאװ-רָאנ רעגנוי רעד ןיא
 טימ ןעמַאזוצ ,ס טָאה ,רוטַארעטיל רעט
 העּפשה יד ןכָאװשוצּפָא טקריװעג ע"ש
 רָאנ טינ רוטַארעטילײדנש רעד ןופ
 ךרוד) ריא ןגעק ּפמַאק ןטקעריד ַא ךרוד
 ךרוד ךיוא ,ןּבַאגסױא ענעדיישרַאפ ענייז
 ?רַאפ ,"טּפשמ ס'רמש טעלפמַאּפ םעד
 רָאנ ,(ףליה ס--ס טימ ע"ש ןופ טסַאפ
 =ייא ענייז ךרוד - טקערידמוא טּפױהרעד
 2יז קנַאדַא ןענייז סָאװ ,ןענַאמָאר ענעג
 :ַאּפש ןוא טײקכַאפנייא ,טייקידעּבעל רע
 יד ןשיװצ קירּב ַא ןעועג טײקיונענ
 ?ַאר עטנַאסערעטניא-טסכעה טטנַאנרַאפ
 ,רוטַארעטיל רערעטסנרע ןוא ןענַאמ
 :כרוד טָאה קיד ריאמיקיזייא סָאװ ,סָאד
 וצ -- דָאירעּפ ןקידרעירפ ַא ןיא טריפעג
 ןלַאעדיא ענייז רַאפ רעזעל םעד ןעניוועג
 ןיא ,ףָאטשנעײל ןטנַאסערעטניא א ךרוד
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 :ענעלק ןייק ןיא טינ וּתעשּב ןעגנולעג ן--ס
 רוטַארעטיל וצ גנולעטש ןייז ,סָאמ רער
 רענייא ןיא טרילומרָאפ ןײלַא ,ס טָאה
 ,"ךביירפזיוהק ןיא) סעיזנעצער ענייז ןופ
 ןַאד זיא רוטַארעטיל ידצ :(251 יז ,ו
 ,קידנעװטיונ ךיוא רעּבירעד ןוא ךעלצינ

 ןעו ,ץנעדנעט עטנוזעג ַא טָאה יז ןעוו
 ?כיר ןוא דניירפנשטנעמ עטוג עטכער
 יז ןעו ,ריא ןיא ןשרעה ןעעדיא עקיט
 ?קערש יז זיא ,ןעעדיא עטכעלש טָאה
 טינ יז קידנעװטיונ זיא ןַאד ןוא ךעל
 ,ןעעדיא ענייק טָאה יז ןעו ,ןּבָאה וצ
 ךיוא רעּבירעד ןוא ךעלצונמוא יז זיא
 קוק רעקיזָאד רעד ."קידנעווטיונ טינ
 ן--ס יײּב ךיז טָאה רוטַארעטיל ףיוא
 ?רוׂשז םענעריוּבעגנייא ןַא טימ ןדנוּברַאפ
 ןפרַאש ַא טימ ,טנעמַארעּכמעט ןשיטסילַאנ
 רַאפ ,טנייה ןופ ןּבעל םעד רַאפ שוח
 טָאה'ס סָאװ ,טנעמָאמ ןופ ןגָארּפ יד
 קרעװ יד ןּבעגעגוצ
 :קיװטנַא סָאד ,טעטילַאוטקַא ןופ סערעט
 יד רוטַארעטיל רעשידי רעד ןיא ןעל
 ,קיטסירטעלעּב עשיטסיצילּבוּפ  לעוטקַא
 ענייא זיא ןַאמָאר ןכעלטפַאשלעזעג םעד
 ןיא ןיוש .ס--ס ןעוטפיוא:טּפיוה יד ןופ
 ּפָא ךיז .ס טפור קרעװ עטשרע ענייז
 ןופ ןעגנומיטש ןוא ןעגנוריסַאּפ יד ףיוא
 יו ,ענייז ןענַאמָאר עכלעזַא ;טנעמָאמ
 =רַאּפ יירד יד ,"קישזומ רעשידוי רעד;
 :ָאװער ַא שממ טליּפשעג ןּבָאה "ןיוש

 :גזָאל יד ןוא ,עלָאר עקידנריזינָאיצול
 וצ רעקקירוצ ןופ ,ןויצ:תּביח ןופ ןעג
 ןטכַארַאפ ןופ ,טעּברַא רעוויטקודָארּפ
 =לדנַאה םעד ,תוסנרּפ:טפול עשידיי יד
 :יסַא רעד ןופ ךיז ןרעקּפָא ןופ; ,לדנַאװ
 עיּפשמ קרעוו ס--ס ךרוד ןּבָאה עיצַאלימ

 יד ,תמא .העּפשה עטסערג יד ןעוועג
 ןדייל ס--ס ןענַאמָאר עכעלטפַאשלעזעג
 םעד ןופ קרַאטש רעייז שירעלטסניק
 ןופ ,טנעמעלע ןשיטסיצילּבוּפ ןקיטיײז

 רָאטקעּפס

 .=ב'א םעד ענייז
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 ןופ ,ןעגנוכײװּפָא עזעיצנעדנעט:וויַאנ יד
 יד ֹוצ גנַאגוצ ןשיטסילַאנרושז ןייר םעד
 יד ןופ ךיוא ,ןעמעלּבָארּפ עטלדנַאהַאּב
 גנוסַאפפיוא רעשיליּכשמ ןופ ךעלטשער
 עשיטַאמַארדָאלעמ ןופ -- םלוּכ לעו ןוא
 רעּבָא ,תואמזוג ןוא ןטקעפע עטלטסניקעג
 ?וצ זיא ןענַאמָאר ענייז ןופ גנוקריוו יד
 עשירעלטסניק סָאד עקיָאד יד ּביל
 ןטנעמָאמ עקידנרעטשעצ טכיוװעגכיילג
 ןופ רוד םענעי ןיא רענעלק ןעוועג טינ

 ןיא ןוא ,רעזעל:סקלָאפ ןטושּפ ןווִיַאנ
 רעק80 יד ןופ הפוקּת:סגנַאגרעּביא רעד
 עשידיי יד ךיז ןּבָאה ןרָאי רעקפס ןוא
 ןופ קרעװ יד ףיוא ןגיוצרעד ןסַאמ:רעזעל
 רענייא ןעוועג ייז רַאפ זיא רעכלעוו ,ס
 ןוא עטסכעלטירטוצ ,עטסטּבילַאּב יד ןיפ
 ;ּפש .,רעלעטשטפירש עטסכיירנעעדיא

 :וַצּפָא טנרעלעגסױא ךיז .ס טָאה ױעט
 טנעמעלע ןשיטסירטעלעּב םעד ןלייט
 :עלַא טָאה רע רעּבָא ,קיטסיצילּבוּפ ןופ
 יד רַאפ סערעטניא םעד טיהעגפיוא לָאמ
 ?עעשעג ןוא ןעמעלּבָארּפ עכעלגעטגָאט
 רָאנ טינ יײז ףױא טריגַאער ןוא ןשינ
 ןופ ,ןטעּברַא עשיטסילַאנרושז ךרוד
 עיינ ךרוד ךיוא רָאנ! ,ןימ ןטסנדיײשרַאפ
 ,לשמל ,ױזַא .ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאמָאר
 "סעקילַאקפ ןַאמָאר ןייז ןיא רע טָאה

 רעד ןיא ("דויז ןיא טקורדעג טשרעוצ)
 עדיא ןידלעהטּפיוה רעד ןופ ןָאזרעּפ

 רעד ןופ ּפיט סעיײנַא ןבעג טוװורּפעג
 סױרַא ךיז טסייר סָאװ ,טנגוי רעשידיי
 רעּבָא ,ךיז טריּפיסנַאמע ,לטעטש ןופ
 טּביילּב רָאנ ,קלָאפ ןופ טינ טפיולטנַא
 :ָאיצַאנ ןייז רַאפ ןטעּברַא ֹוצ םיא טימ

 רעד ןיא ;םויק ןכעלשטנעמ ןוא ןלַאנ

 =רעּבליז םהרבא;ק גנולייצרעד רעסיורג

 "דניירפװ ןיא טקורדעג טשרעוצ) גייווצ
 רעד ןופ טייצ יד רע טרעדליש (6

 =רעּביא יד ,עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע

 עטצעל יד ןופ ןשינעעשעג ןוא ןעגנוּבעל



 רָאטקעּפס

 =עגנײרַא רע טָאה עניַארקוא ןיא ןרָאי
 ןענַאמָאר עטצעל ענייז ןיא ןטכָאלט
 ןיא ןּבעל ןשידי םעד ןופ -- "תודוסח'
 ןגעװ סרעדנוזַאּב ,טייצ רעטצעל רעד
 ,רעטסעינד ןופ ןגערּב יד יִיּב ןּבעל םעד

 ןופ הללק ידפ) "ןסחי רעסיורג רעד
 ןשידיי םעד סיוא ןַאמָאר יא (?טייקנייש

 =ַאר עדייּב) ןרָאי עטצעל יד ןיא ןּבעל

 ןעשידיװ ןיא טכעלטנפערַאפ ןענַאמ
 .ו"זַאא ,("טניית? ןיא ןוא "טַאלּבעגַאט
 יד ןופ רענייא ןעוועג ללכּב זיא ,ס

 רעד ןיא טריפעגניײרַא טָאה סָאװ ,עטשרע
 ?עג ןוא ןפיט עיינ רוטַארעטיל רעשידיי
 טָאטש רעסיורג רעד ןופ ךיוא ,ןטלַאטש

 רענייא טָאה ;לטעטש ןופ רָאנ טינ ןוא
 םעד ןיא טקוקעגנײרַא עטשרע יד ןופ
 עכלעוו ,יורפ רעשידיי רעד ןופ ןּבעל
 עּביל ליפ ױזַא טימ טרעדלישעג טָאה רע
 םיינעה? ןַאמָאר ןייז ףיוא ,דיילטימ ןוא
 :ָצג טרעוו סע ואוו ,(1886) "םינויבאהו
 ַא ןופ לרֹוג רעקירעיורט רעד טרעדליש
 ןענײז ,רענעלַאפעג ןוא רעטריפרַאפ
 רעקינײװ טינ ןרָאװעג ןסָאגרַאפ רשפא
 םיבהאנהא סנָאזעניד ףיוא יו ,ןרערט
 בגא ןענייז ןַאמָאר סעד ןיא ."םימיענהו
 עשידיי ןופ ןעגנוּבײרשַאּב עגנַאל ָאד
 ?נוא--סיוא טזייוו ,םינצצק עקידנרעדנַאװ
 עקשיפי סעלעדנעמ ןופ העּפשה רעד רעט
 ?קרעמפיוא עמערַאװ ַא ."רעמורק רעד
 םעד ןעקנָאשעג ךיוא רע טָאה טײקמַאז
  ?ערליש סלַא רָאנ טינ ןוא דניק ןשידיי
 ןענַאמָאר ענייז ןיא רעדניק ןופ רער

 :ייא סלַא ךיוא רָאנ ,ןעגנולייצרעד ןוא

 :רַאפ ןּבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענ
 :עטילירעדניק ןופ טייקיטביװ יד ןענַאטש

 עדעררָאפ רעד ןיא }שידיי ףיוא רוטַאר

 "ןעגנולהעצרע עגיד'בוט:םויא ךֹוּב ןייז וצ
 2עּפס רע ןיא (62 ז"ז ,1889 ,עשרַאװ)

 רעלעטשטפירש עשידיי יד ררועמ לעיצ
 ןײז .רעדניק עשידיי רַאפ ןּביירש וצ|
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 ךייר טינ ןוא קינעטנייא ללכּב ,ליטס
 טייקיור טימ סיוא ךיז טנכייצ ,ןּברַאפ ןיא
 ףיוא קידנקוק טינ .טעטיוויטקעיּבָא ןוא
 קרעוװ יד ןיא טרפּב ,ןעמזיווַאלס עסיוועג
 ,ןפַאש ןייז ןופ דָאירעּפ .ןטשרע םעד ןופ
 ןוא ךַאפגייא ,ןייר ס--ס ךַארּפש יד זיא
 :עלע עכעלמיטסקלָאפ טימ טּבעװעגכרוד
 *נייא ןוא טייקנייר עקיזָאד יד .,ןטנעמ
 ןיוש ָאד זיא שידיי ןייז ןופ טײקכַאפ
 םעד -- קרעווסגנילטשרע ןייז ןיא וליפַא
 ןעמוקעג טינ ?ןעמָאנ ַא ןהָא ןַאמָארח

 וליפַא ,ךַארּפש רעדנַא ןַא ןופ שידיי וצ
 ןעװעג זיא סע יװ ,שיערּבעה ןופ טינ
 ?טפירש עשידיי ערעדנַא טימ לַאפ רעד
 ןעוועג רע זיא ,רוד ןייז ןופ רעלעטש
 ךַארּפש רעשידיי רעד טימ ןסקַאװעגפיונוצ
 ,ללכּב ןפַאשסקלָאפ ןשידיי םעד טימ ןוא
 ענייז ץָארט ,שידיי וצ עּביל ןייז ןופרעד
 רעד ןיא -- ןעגנוקרעמַאּב עשיליּכשמ
 רעשירַארעטיל ןייז ןופ טייצ רעטשרע
 ?נייא סלַא ןָאגרַאשז? ןגעוו -- טייקיטעט

 ?נערּב ןצונ ןעק עכלעוו ,ךַארּפש רעקיצ|

 רב ערעזנוא ןופ בור סָאד רַאפ ןעג
 ןעװעג זיא .ס ."רעטסעווש ןוא רעד
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא
 ,רָאלקלָאפ ןשידיי ןטימ טריסערעטניארַאּפ
 טָאה ןוא רעטרעװכירּפש טימ סרעדנוזַאּב
 ןוא טלמַאזעג ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ײז
 ןיא טקורדעגּפָא ךיוא  ,טנכייצרַאפ
 ןַא (4 ,1886 ,"טטַאלּבסקלָאפ ןעשידויז
 ,םלוע םוצ גנודנעװ ַא טימ ףורפיוא
 ןוא--,רעטרעװכירּפש ןקישוצ םיא לָאז'מ
 --דנַאלסיױא ןופ וליּפַא . ,ןטנַאק עלַא ןופ
 :עגניײרַא עילַארטסװַא ןוא עקירפַא-םורד
 טנזיוט ויּב ןעמוקַאּב רע טָאה -- טנכער

 ייוצ סעמּכ ,רעטרעװכירּפש טימ ווירּב

 ןוא גנוריטרָאס רעד ףיוא טעּברַאעג רָאי

 ,לַאירעטַאמ םעד ןופ גנוריזיטַאמעטסיפ

 ןיא ןיײוװכעלסיב ײז טכעלטנפערַאפ

 טימ זַא ,קידנעעז רעּבָא ,"טַאלּבסקלָאּפז
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 ?כירּפש גנילדנעצ ַא ןופ עיצרָאּפ רעד
 טינ ףוס ןייק וצ רע טעװ ךָאװ ַא רעטרעוו
 לַאפוצ רעד זיּב ,טרעהעגפיוא ,ןעמוק
 טימ טכַארּבעגפיונוצ עשרַאװ ןיא םיא טָאה
 קידנצינסיוא ןוא ,(עז) ןייטשנרעּב ץַאנגיא
 טכעלטנפערַאפ רע טָאה סעיצקעלָאק ענייז
 ןוא 1 "דניירגזיױהא םוצ עגַאלײּב סלַא
 ?כירּפש עשידויז עיצקעלָאק עכײרַא 11
 ?ארעּפעס סלַא ךיוא סױרַא) "רעטרעוו

 ןירַא רעטעּפש ;1888 ,קֹורדּפָא רעט
 ,(גנולמַאז רעסיורג סנייטשנרעּב ןיא

 טימ .ס ךיוא טָאה טסנידרַאפ ןסורג ַא
 :סױרַא טָאה רע סָאװ ,סערעטניא םעד
 ,תוישעמסקלָאפ עשידיי יד רַאפ ןזיוװעג
 ,עשידיסח יד טרפּב
 םעד טימ טריסערעטניא ךיז רע טָאה
 ןיא ןוא בוט:םש-לעּב םעד ןוכ ןּבעל
 ןטקידנערַאפ?טינ ןייז וצ עדעררָאפ רעד
 "ךניירפזיוהו) "בוט:םש:לעּב רעדז ןַאמָאר
 טוורּפעג רעטשרע רעד רע טָאה (1ש
 םרָאפ רעשיטכירטעלעּב ַא ןיא ןטעּברַאַאּב
 ןקיטכילח ןקיזָאד םעד ןופ ןּבעל סָאד
 טײקמערַאװ ןוא עּביל ליפ טימ ןרעטש
 סטָאג עלַא וצ ןוא ןשטנעמ עלַא וצ

 -- ןדי וצ ןוא ללכּב ןשינעפעשַאּב

 -- ,"טרפּב--רעדירּב עכעלקילגמוא ענייז
 ?טֹּביִלַאּב יד ןופ ענייא ןעוװעג זיא .ס
 רעשידיי רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטס
 רעכלעוו טימ ,החּפשמ:רעלעטשטפירש
 ךרוד ןדנוּבעגסױא יוזַא ןעועג זיא רע
 ןוא רעשיגרענע רעכעלדימרעדמוא ןייז
 ?קַאדער סלַא טייקיטעט רעשירעוטפיוא
 יא שינָאמרַאה .רעּבעגסױרַא ןוא רָאט

 ילצרַאה ןוא רעטוג ַא ,ןזעװ ןצנַאג ןייז
 ,שירפ לָאמעלַא ,עגעלָאק ןוא דניירפ רעק
 רע טָאה ,קיטסולסנּבעל ןוא רעטנומ

 ןטנוזעג םעד ךיז ןיא טרעּפרעקרַאפ
 רעשיניַארקוא רעד ןופ שטנעמסקלָאּפ
 -רָא ןעוועג זיא רע רעכלעוו טימ ,דרע

 עלַא טעמּכ -- .ןסקַאװעגפיונוצ שינַאג

 רָאטקעּפס

  ןצרּפ רַאפ טײצַא
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 ןוא ןעגנולייצרעד יד ײס ,ס--ס קרעװ
 :עג ךיז ןּבָאה ןענַאמָאר יז ייס ,ןציקס
 ,ןבַאגסױא ענעדיישרַאפ יד ןיא טקורד
 ןדנוּברַאפ ןעװעג זיא רע עּכלעװ טימ
 :טימ רעדָא רעּבעגסױרַא-רָאטקַאדער סלַא
 ךיא ייז ןענייז רעטעּפש .רעטעּברַא
 =ייא ןיא לָאמלײט ,םרָאפכוּב ןיא סױרַא
 יושידי; :לשמל יװ ,סעגַאלפיוא עקינ
 ףךיוא עּבלעזסָאד ;72 ז"ז ,1886 ,ב"טּפ)
 :ביהז ג"פ -- "ןױשרַאּפ יירד ידח ט"א
 ;63 ,ז"ז ,1901 ,'.ָאק גנישילּבָאּפ ֹור
 ירע -- טײצ רעד ןופ ןעדלעהז ט"א
 רע8ס ןוא ןרָאי רע70 יד ןופ ןעגנולהעצ
 ;(1909 ,"סערגָארּפפ ג'פ -- "ןערהָאי
 ַא | ךילעטלעוו עניילק טימ טלעו ַאװ
 :ַאּב ןעטלַא ןייא ןופ גנולהעצרע:סנעּבעל
 טּבעלעג נוא ןעריוּבעג זיא סָאװ ןעטנַאק
 רעשידוי רעד ;!ןעדוי עשיליוּפ ןעשיווצ
 =רעסעּברַאפ עט2 ;1884 ,ּב"טּפ) ייקישזומ
 ג"פ -- עגַאלפױא עטרעמרַאפ ןוא עט
 עיינ ;304 ז"ז ,1894 ,ענליוו ,קנופ קחצי
 *רַאדרע רעשידוי רעד ט"א עּבַאגסיױא
 ,עשרַאװ ,קרעּבערש .ש ג"פ -- "רעטייּב
 ;ןַאמָאר -- "ןעטנעדוטס עשידויז (1
 צ'תמא ןייא -- דוי רעטוג רעמוטש ַאװ
 ,ענליו) "ןעטייצ ערעזנוא ןופ השעמ
 ,עשרַאװ) "ליטיירט 'רש ;(76 ז"ז ,7

 .עכילקילג רֹעדָא םינויבאו םיינעש 9

 עט2 ;1885 ןּבירשעג) "עכילקילגמוא נוא
 --עגַאלפיוא עטרעמרַאפ ןוא עטרעסעּברַאפ

 טימ ,310 ז"ו ,1903 ,קנוּכ קחצי ג'פ
 רעד רישסגנומדיוו סנָאדרַאג ּבייל?הדוהי
 =סולש םעד ןיא ןטכָאלפעגנײרַא ,"יודיו
 --?טלעוו עשידוי ידח ;(ןַאמָאר ןופ לטיּפַאק
 :;(1903 ,ג"פ 'ורעד) ןעגנולייצרע גנולמַאז

 ,ג"פ '"זרעדו גנולייצרע -- "סעקילַאקח
 ײןעמָאנ ַא ןהָא ןַאמָאר אז ;(144 ז"ז ,3
 ;(155 ז"ז ,9'19 ,עשרַאװ ,ג"פ סנימיש)
 סיוא / (עט'תדמושמ יד) "עטעזדנָאלּברַאפ;

 עטרהיפרעפ עשידוי ןופ ןעּבעל םעד
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 :ַאנָאמ ןוא סרעטסיולק יד ןיא רעטכעט
 :פיוא עיינ ,1911 ,ןילטיג .א ג"פ) "ןריטס
 ײר רעצנַאג ַא ץוחַא ,(1921 -- עגַאל
 ןּבעגעגסױרַא ,ןעגנוליצרעד ערענעלק
 :עלרַאפ ערעדנַא רעדָא ןײלַא םיא ןופ
 ייווצ רעדָא סואימ נוא ןַאש :יװ ,רעג
 :יּתּב= לעּב ןופ גנולהעצרע -- סעטרבז

 ,"רעטסוש רענדָאמ רעד" ,"ןעּבעל ןעש
 רעגיטנייה רעדע ,"המשנ עשרעּבייוו ַאי
 רעדח ,"סעטנעי םייח ,"קישזומ רעשידוי
 רעד ,"חסּפ נוא םירוּפא ,"רעטעפ רעכייר
 נוא טּבעלעג טוג ,"בוטםוי רעשרעּביײװ
 ?רעּב -- בור סָאד) "ןּברַאטשעג ןהָאש
 ג"פ ןופ ןּבַאגסױא יד ,(1892 ,וועשטיד
 ,"טייצלָאמ םערָא'נַאװ) "עלַא רַאפ רעכיּבח
 ןופ ,(ַא'א "םינצּבק ןופ קיירטש רעדז
 1 ןיא ,"ָאק גנישילּבַאּפ ורּביהי ג"פ
 ןעגנולייצרעד עיינ עירעס ַא ,(ה"ה 12)
 בוא עטצעל יד ןופ ןּבעל םעד סיואי
 ,"עלעּבעווש סָאדװ יו ,"ןרָאי עכעלקילג
 :ַאּפסָאגח ,"רעזָאלמייה ַא ןופ טוט רעדץ
 ַא"א "תּבש תלּבקק ,"תיּבה:לעּב ןיד
 ןסיורג ַא ,?סעדָא ןיא ןּבעגעגסױרַא)
 ייס ןשיפַארגָאיּבָאטװַא ןַא ייס סערעטניא
 עטכישעג:רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ
 טָאה רע עכלעװ ,תונורכז ס--ס ןּבָאה
 ;ידיײח ןיא ןכעלטנפערַאפ וצ ןּבױהעגנַא
 ערעדנוזַאּב ,1924 ףוס "טַאלּבעגַאט ןעש

 ןשינעגעגַאּב ןוא ןדָאזיּפע ,ןעלטיּפַאק
 :עדײשרַאפ ֹוצ ןּביושַאּב ךיוא רע טָאה
 ,ןּבָאגסױא ענעדיישרצפ ןיא ןטייצ ענ
 ןוא לָאמַא רעטַאעט עשידוי סָאדא :יו
 ,ענליו ,"קלָאפ ןעשידויז| ןיא) "טנייה
 ןיא) ע"ש ןגעוװ תונורכז ;(7--6 ,6
 ןיא ןוא "ע'ש ןופ קנעדנָא םוצז ב"מז
 ;(1921 ,ץיװַאנרעשט ,"רוטלוקא ּב"מז
 ג"פ) "גנוטסעכ ןיא ץרּפ .ל י טימ;
 טימ ,80 ז"ז ,1919 ,סעדָא ,"רוטַארעטילװ
 :ָצל סעצרּפ .ל ,יא ןציטָאנ עשיכַאריָאיּב
 אמּתסמ עּבלעזסָאד ,("גנוּבײרשַאּבסנעּב

 11 ,ּב ןָאקיסקעל

 או1 ,שווז ,עז ,1922 ""טפנוקוצ? ןיא ךיֹוא
 ?לװַאּפ ןעטנהעצ ןיא ן'ץרּכ .ל .י טימז)
 :רעדעצ:ווָאטרַאמ .י ןגעוו תונורכז ,("ןָאיל
 .ַא"א ?טַאלּבעגַאט ןעשידייז ןיא) םיוּב
 ןיז ךיוא טרעהעג עירָאגעטַאק רעד וצ
 ױזַא יװ) סעיפַארגָאטָאפ:טנעמָאמ/ ךוּב
 -- "((רעלעטשטפירש עשידיי ןעּביירש
 ןֹּב ,קילַאיּב ,שַא ,םעה:דחא ,ט"ממ ןופ

 ,גרעּבמָאנ ,םולּבנעיליל ,ןָאזעניד ,ימע
 ללה ,ץרּפ ,ןַאמשירפ ,גורפ ,ווָאלָאקָאס
 ךיוא יװ ,ע"ש ,ןעזייר םהרבא ,ןילטייצ
 ןופ ןּבירשעג) ןײלַא רָאטקעּפנ ןופ
 סירָאמ ,יקסניּפ דוד ןופ ,(סילביר .א
 ?טיג .א ג"פ) ןיסעיל .א ןוא יקסוועשטניוו

 סרעדנוזַאּב 481 ז"ז ,1911 םורַא ,ןיל

 תונורכז ענייז ןרעװ טנַאמרעד ןפרַאד
 סרעצעז ןיא) "םידיסח רעװַאלסַארּבח

 .(11--1 ,1922 ,זש--1 ,1921 ,"טרָאװ סָאדז
 ַא ךיֹוא טנכייצרַאפ "ןורּכז רפסח רעד
 ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד ייר עצנַאג
 ךיז ןלָאז סָאװ ,/1889) טייצ רענעי וצ
 ;ונייהד ,די:בחּכ ןיא םיא ייּב ןענופעג ןּבָאה
 ןייא ןוא טנזיוטא ;"רעקעלרעלעט רעדז
 =יײז יצט ;גנולייצרעד עשיפַארגָאיּב-"טכַאנ
 ?רעד:רעדניק--עלהשמפ ;"?גולק ןדיי ןענ
 =שֵל עשידייז ;"םירבחמ עשידייא ן"גנולייצ
 -- "טָאטש רעטלַא רעד ףיואז ;"רעז
 סיקצינלעמכ ןופ ןַאמָאר רעשירָאטסיה

 ?רעד--"ןּבעל לָאז רעטלַא רעד } ןטייצ
 עקידמּבש? ;ןּבעל ןשידיסח ןופ גנולייצ
 ן"רָאי ץנַאג ַא ןופ דיי ַאװ ,"ןעגנולייצרע
 ??עדָאמ רעטצעל רעד טול טײלעמערָאװ
 ידח !ןעבױשרַאּפפ ;?ןרעדעפ יד ןיאז

 סָאד/ ;ןַאמָאר -- "עקשטישזומ עשידיי
 ,ןַאמָאר רעסיורג ַא -- "טיורּב עלעקיטש
 לֹּכ טרעדלישעג ןרעװ ןלָאז סע ואוו
 :וצ:גָאטיײרפז -- ;תוסנרּפ עשידיי ינימה
 סיֹוא ןַאמָאר רעשירָאטסיה -- "סטכַאנ
 עניַארקוא ןיא ןדיי יד ןופ ןּבעל םעד
 רע טָאה 1894 ,עטנַאג ןופ ןטייצ יד ןיא
 םעדח ט"א 'ט 2 ןיא ןַאמָאר ַא טריסנָאנַא

)22( 
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 ,שיסור ןיא ענלצנייא ענייז ןופ ןעגנוצעז | !עשידוי םעד סיוא -- בײװ ס'סרוקיּפַא
 ג"פ זיִא 1912 ,"ןעטייצ ערעזנוא ןיא ןעּבעל

 ןטערטעגוצ "?לַארטנעצז -- "סערגָארּפז
 ןופ ,קרעוו עטלמַאזעג ענייז ןּבעגוצסױרַא
 זיױלּב ןענישרע רעּבָא ןענייז סע עכלעוו
 ,"טכַאג ןוא גָאטײ 1 :יּב 3 עטשרע יד
 ?רע?בוט.םויא 111 ,"רעדליּב עשימייה. 1
 לַאװסיוא ןַא ןטלַאהטנַא סָאװ ,"ןעגנולהעצ
 :ָאמוה ,ןעגנולייצרעד עטסעּב ענייז ןופ
 "סערגָארּפז ג"פ .סעילידיא ןוא סעקסער
 'ב 5 יד 1909 טקורדעגרעּביא ךיוא טָאה
 - עּבַאגסױא עטשרע) "דניירפ:זיוהח ןופ
 ,1895 ןש ,1894 101 ,1889 ||{ ,1
 ןופ םַאנסױא רעד טימ רעּבָא ,(1896 /
 עשידייז) ןענַאמָאר ס--ס יװ ,ןכַאז ייר ַא
 וצ סעגַאלייּב יד ךיוא ,(ַא"א "רעטכעט

 :"מַאּפ רעד ט"א 'ּב ייוצ עטשרע יד
 םורַא-ױזַא ןענייז עכלעוו ,"דניירפ:ןעיל
 עּבַאגסױא עיינ ַא ,תואיצמה-רקי ַא טציא

 ?נעטשלופ ,קרעװ ענעבילקעג ס-סס ןופ
 ןופ ךיוא לייט םוצ ,טעּברַאעגרעּביא קיד
 לָאמנײק סױרַא טינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,יד
 ךרוד טיירגעגוצ ןרעװ ,םרָאפכוּב ןיא
 :ינייארַאפ) "רעכיּבח וויטַארעּפַאַאק םעד
 ,("לַארטנעצז ןוא ג"פ:ןיקצעלק .ּב ןופ גנוק
 ,"קישזומ רעשידי רעדז 1 :'ב 10 ןיא
 םעײנ א ףיואק 111 ,?םינויבאו םיינעק 1

 ,"לטיירט 'רק + ,"ןרעלַאװַאקז 1 ,"געוו
 ,1926) "תודוסק ש11 ,"טלעוו עשידייא צ1
 ,"טייקגייש ןופ הללק ידא 111 ,(456 ז"ז
 --."תונורכזא א ,"עטעשזדנַאלּבראפ יד; ןא
 טימ .ס טָאה ,שִיערּבעה ןיא ךַאװש ןײלַא
 טכעלטנטערַאפ רעווש ןייז ןופ ףליה רעד
 ער םעד ןגעק טעלפמַאּפ ַא שִיערּבעה ןיא
 םיוברעדעצ .א "?ץילמה; ןופ רָאטקַאד
 ,1887 ,עשרַאװ) "םיתפומו תותואק ט"א
 :יצרעד ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא ,(62 זיז
 סחומ ןיא) "םינושארה םילענמהח גנול
 ןופ גנולמַאז ַא .(40 ,1890 ,"םיחרּפ ןגח
 סױרַא זיא שיערּבעה ןיא ןלעװָאנ ענייז
 :רצּביא ןַאהרַאפ ,1901 "הישוּתז ג"פ ןיא

 ,שילגנע ,שטייד ,שילוּפ

 ,שירַאגנוא

 =ּפ ,מ ר"ד ;+1. ,רעניװ ,ל ;"ןורּכז רפס,

 .ַארעטיל רעשידײ רעד ןופ עטכישעג יד, ,סענ

 111810116 06 14 14 1177--171 ז"ז ,11 ,"רוט

 יַארגָאילּביּב א) 1116121466 0,860

 ;אןצ ,מ ;41 8 :(קרעװ ס--ס ןופ עיפ

 עגַאלײּבע רעד ןיא ,"תולד רעשידוי רעד, ,ע"ש

 סרמש, 1423 ,1888 ,"טַאלבסקלָאֿפ ןעשידוי םוצ
 יסקלָאפ ף;שירוי} ס -- ע"ש ןיא ,ןיצק יּבר :"טּפשמ

 .םירפס ןיימ ןופ, ,ןצמשירפ דוד ;} ,"קעהטָאילּכיּב

 ,"טנײהע ןיא 14 ;1| ,(דניירפיזיוה , ןיא ,"לשיט

 ;195--191 ז"ז ,"קיטירק ןוא טסנקא 18 2

 =ַאֹב ַא) "החמש עסיורג ַא ןוא םלוע ףעניילק א,

 .רעק םעד ףיֹוא ןטלַאהעג ,סעדער יד ןוא טכיר

 'ב ,סעדָא ןרָאפכרוד ןייז ייּב ,ס דובּכל לשעמ

 ,"רעקעװ רעניײלק רעד , ה"מז ןיא ,(1889 זומּת

 800- ןיא ,(װָאנּבוד ,ש) סוקיטירק 11890 ,סעדָא

 ,שיזיוצנַארפ

 ןוא .סע ,14 :;(רעירפ ךיוא) ׁ(1 ,1894 ,צסגמ

 1925 14|ֶׁש| ןיפ "גָאטע ןיא ,"דניירפיזיוה ןייז

 ;(1926 .ןגרָאמירפ, רעגיר ןיא טקורדעגרעּביא)

 .רַאמ ָאעל ן1/ ,1903 ,800404 ןיא ,גרעּבניצ

 ;1904 ,"סערגָארּפ, ךוּברהָאיש ןיא ,װָאסילָאג

 ןיא ,"סעומש ַא ןוא גנוצַאשּפָא ַא/ ,ןעזײר .ַא

 ןיא טקורדעגרעּביא) 1921 ,טסּברַאה ,"סדנוקע

 ;שיױַארעטיל ידע 10 ;(42 ,1925 ,"גָאט רענליוו,

 :עגרעביא) "גָאט, ןיא ,".ס ןופ טייקכעלנעזרעּפ

 ,"טפנוקוצ/ ןיא ,רעגינ .ש ;("טנעמָאמ , ןיא טקורד

 ,1925 ,"סטרעװרָאפ, ןיא ,ץנארק ּפיליפ ;ׁש ,5

 ,1925 ,"רעדעפפ ןיא ,קינלארָאק .א ר"ד ;ץרעמ

 ;?טנעמָאמ , ןיא ,תונורכז ,יקסדָארָאגאז .ח .י 11

 23/זזז ןופ "גָאט, ןיא ,"תונורכו ,ןינײרּב ןבואר

 ;68 ,1923 ,"טנייה ןיא ,גרעּבולָאג א 5

 ,"טַאלבגָאט ףענילּבול} ןיא ,יקצינּפוטס .י ,ש

 ,"רוד א ןופ רעטצעל רעד, ,ס--ק .3 168 ,5

 "עגענַאב אפ ,הפי ,מ 169 ,1925 , טנעמָאמֿ, ןיא

 ן"קלָאפ} רעגיר ןיא ,"סעדָא ןיא .ס טימ שינ

 *ארעטיל, ןיא ,"קיטסירעטקאראכע ,םיױּבטסַאמ לאוי

 ייק ןיא .ס} ,ןיטשנײװ .י 147 ,"רעטעלּב עשיר

 "גָאט ןיא ,גרעּבדלָאג ,צ ,ּב 148 ,10 ,"וװעינעש

 'רהָאי ןעטשרע ס--ס וצ, ,10 1925 17/ןז ןופ
 ,"יס טימ ןשינענעגַאּב} ,שנירפ 11922 10 ,"טיצ

 ;1925 ץרעמ ,"ןבעל םעיינ; רעקָאטסילַאיּב ןיא

 ,"רעּבירש רעד ןוא שנעמ רעד ,ס, ,ןהּכ יבצ

 ;1925 17|זִז ןופ ?טַאלּבעגַאט ןעשידײ, ןיא
 ,"עסערּפ רעשידוי רעד ןופ עטכישעג יד, ,קורד ,ד
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 =עעזעגנָא--ר"ד דרַאװדע ריפ(ַא)ס
 :רַאטימ ,גָאלָאליפ רעשינַאקירעמַא רעג
 ,ןלַאנרושז:ךַאפ ענעדיײשרַאפ ןופ רעטעּב

 ןופ ןגָארפ רעּביא טּפיוהרעד טּביירש

 רעד ןופ טיּבעג ןפיוא ,קיטסינַאמרעג
 ערעסערגַא טכעלטנפערַאפ קיטסישיריי
 זזס168 סמ 14060 06 ט"א גנולדנַאהּפָא
 166198 (032ז7}669 תס- רעד ןיא) 1

 רע ואו ,(1915 רעּבָאטקָא ןופ ט6ש

 ןשידיי םעד ןופ ןעגנַאלק יד טלדנַאהַאּב
 טימ ךיילגרַאפ ןיא ענוװָאק ןופ טקעלַאיד
 ,ד"המ ןיא ןעגנַאלק עקידנכערּפשטנַא יד
 ?ַאמעטסיס ַא ייּברעד קידנעגנערּבסױרַא
 ןוא ןינע םעד ןגעװ קילּברעּביא ןשיט
 ,ןריפסיוא עניײמעגלַא עטנַאסערעטניא

 ,19--18 ן"ז ,?ןעלּפַאטש, ,ךיירגייוו

 -- 1888 13/)) םהרבא ארפס
 :עילהָאמ ,ווָאכיּב-טלַא ןיא ,ּבעג (

 קַאּב ,דמלמ ַא ןופ ןוז סלַא ,ּבוג רעוו
 שיערּבעה ,גנויצרעד עזעיגילער ַא ןעמ
 ,(* ןיקטָאג השמ ריע:ןּב ןייז ייּב טנרעלעג
 2עג ,רפוס ַא רַאפ טנרעלעג ךיז רעטעּפש
 געל ןופ רעגייּב) רעקלַאװ סלַא טעּברַא
 :ץגּפָא ,רעטלעטשעגנָא ןַא ןעוועג ,(רעד

 :ױַא ןוא ןעגנולייצרעד עכעלטע טקורד
 :יוו יד ,"טַאלּבגָאט רענליווח ןיא ןעלקיט

 :רַא רעיירפ רעדח ןּבַאגסױא רעקסּבעט
 רעדע ,19--1918 סטַאלּבנכָאװ ,"רעטעּב
 וה רעדע ,1920 טַאלּבגָאט !"ןרעטש
 :יכ ןטימ ףמַאקז ,1921 ."ןרעטש רעט
 תעשּב 'מונ 12 סױרַא ,ןעטעלויּב) "רעד
 ּב"מז ןיא ,(רדח ןרעּביא טּפשמ םעד
 ;1921 ,"ץערעּפ .ל .י ןופ קנעדנָא םוצח
 רעשיטסינומָאקא רעװקסַאמ רעד ןיא
 קסּבעטיװ ןופ ווירּב ןּבירשעג "טלעוו

 ןיא קיטעט 12--1905 ןעװעג ןיקטָאנ השמ (*

 ;ןיװעל השמ ,"קָאז יד השמ, ּפ"א ךיוא ,"דנוּב ,

 ןיא רע ואװ ,קסּבעטיװ ןיא 1917 טסוגװַא ,טשעג

 ןופ רעציזרָאפ ןעװעג עיצולָאװעהיץרעמ רעד ךָאנ

 ,"דנוּכא ןופ טעטימָאק ןקיטרָא
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 שינכעט ךיוא טעּברַאעג ,סויצרַאמ ּפ"א
 ,עסערּפ רעשידיי רעקסּבעטיװ רעד ןיא
 ,ןטלַאטשנַא עשיטעוװָאס ענעדיישרַאפ ןיא
 ןשידי ןטשרע ןיא רַאטערקעס ןעװעג
 ןיא 1923 טניז .קסּבעטיװ ןיא טכירעג
 ?ער רעד ןיא טעּברַא רע ואוו ,עװקסָאמ
 ,"סעמעה ןופ עיצקַאד

 ח"י) יבצ-המלש יקסוװָארָאמָאקס
 :ָאטישז ןיא ,ּבעג (1921 םורַא--1858 זֹומְּת
 ןטלַאהעג טָאה ?ןרהֹא רעטָאפ ןייז ואוו ,רימ
 =עג לגנִיי סלַא ךָאנ .גנולדנַאהכוּב עשידייַא
 רעד ןיא ןײרַא רָאי 13 וצ ,שליע סלַא טמש
 ?עגסיוא קרַאטש ךיז ןוא לושרעניּבַאר
 לוש יד טקידנעעג רָאי 17 וצ ,טנכייצ
 טרידוטש ןַאד ,ליַאדעמ רענעדלָאג ַא טימ
 םעד ןעמוקַאּב 1879 ואוו ,גיצּפייל ןיא
 :אטרעסיד ןייז רַאפ ןיצידעמ ר"ד לטיט
 ?עגקירוצ .ןטײהקנַארקטולּב רעּביא עיצ
 :עגסיוא רע טָאה ,דנַאלסור ןייק ןעמוק
 ;קַארּפ ןוא ןעמַאזקע?הכולמ םעד ןטלַאה
 ּביײהנָא ,וועיק ןיא רָאטקָאד סלַא טריציט
 טַאהעג הנותח רע טָאה ןרָאי רעקפ0 יד
 םעד ןופ רעטכָאט רעקיצנייא רעד טימ
 רבהמ םעד ,ןָאסנעזָאר השמ ריבג רענליוו
 ןכלעוו ןיא ,"םולשּב המחלמח רפס םעד ןופ
 עכעלטסירק ּבלַאה טריפעגכרוד טָאה רע
 קנַאדעג םעד טרידנַאגַאּפָארּפ ןוא ןעעדיא
 רַאפ ,רעקלעפ עלַא רַאפ הנומא ןייא ןופ
 גָאנ ןיא רעווש םעד ןגעק ןטערטפיוא ןייז
 טָאה םוטגדיי ןלענָאיצידַארט םעד ןופ ןעמ
 זיא ןוא יורפ רעד טימ ןטג טזומעג ךיז ,ס
 זיא רע ואוו ,רימָאטישז ןייק ןרָאפעגקירוצ
 טָאה רע ואוו ,רעניּבַאר גנַאלנרָאי ןעוועג
 ןבירשעג טָאה ,ס -- .טיוט ןזיּב טּבעלעג
 עסערּפ רעשיערּבעה רעד ןיא ןעלקיטרַא
 :ַאָהְז ,"ץילמהו ,"הריפצה? ,"דיגמהח יו
 ןיא ,0ץס0414 28068 ןיא ףךיוא ,"ףיס

 ןטעּברַא ענייז ןופ .ןטפירשטייצ עשטייד
 טכעלטנפערַאפ רע טָאה שידי ןיא
 :ָאילּביּבסקלָאפ רעשידוי ס -- ע"ש ןיא
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 גנולדנַאהּפָא עשירָאטסיה ַא 11 "קעהט
 נוא ןַאמוא ןיא ָאטנַאג ןופ הרזג ידח
 טּפיױהרעד טלַאהטנַא סָאװ .,"אניירקוא

 השעמ/ לכיּב שידי םעד ןופ ןטַאטיצ
 טול -- "אניירקוא ןמו ןַאמוא ןמ הלודג
 ןיא ייזומ ןשיטַאיזַא םעד ןופ .זקע םעד
 ייווצ ,טנַאקַאּב יו ,זיא לכיּב סָאד) ּב"טּפ

 ,וָאקלעדעס :ןרָאװעג טקורדעג לָאמ
 עטצעל יד .(1845 ,ענליו ןוא ,8

 -- 1834 ןומּת ד"כ) םוחנת תודפ

 ?טַאל ,גרָאּבענעד ןיא ,ּבעג (
 ,רעלדנעה:האובּת ַא ןופ ןוז סלַא ,עילַאג
 ןיא ןעמוקַאּב גנויטרעד עשידיי ,דיסח ַא
 ןיא לוש:לַאער יד טכוזַאּב םעדכַאנ ,רדח
 :יל ןיא 1903 טקידגעעג יז ןוא ענװָאר
 ?ַאפ רעגיר ןיא ןעמוקעגנָא ןַאד ,עװַאּב
 ?עגסיוא 1906 ןענַאװ ןופ ,םוקינכעטיל

 רעשיטילָאּפ ןייז רייפ ןרָאװעג ןסָאלש
 רעגיר רעד ןופ דילגטימ סלַא טײקיטעט
 טרידוטש 1909 ,ידנוּבז ןופ עיצַאזינַאגרָא
 :זערד ןיא לושכיוה רעשינכעט רעד ןיא
 עג ,עגיר ןייק ןעמוקעגקירוצ ןַאד ,ןעד
 סלַא םוקינכעטילָאּפ סָאד 1912 טקידנע
 ?עג 1920 זיּב ןוא גָאלַאנכעט?רעינעשזניא
 ?ָאמ ןיא רעינעשזניא:יוּב סלַא טָעּברַא
 עשירַארעטיל ןייז -- ,עיסרעּפ ןֹוא עווקס

 רעליש סלַא ךָאנ ןּבױהעגנָא טיײקיטעט
 ןבירשעג ךָאנרעד ,,266280814 1108001

 -- ןיא ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאטעילעפ

 ק8- ,0243088ז8 ,800402135 ,םץהץ טז8001מ

 ,יקס--גַא .ש ןופ ר"א ןס8068 תווקפ

 םעד ןעמוקַאּב ,גאץקאגתפ תהה םסמצמ

 םעד ןיא גנולייצרעד ַא רַאפ זירּפ ןטשרע

 רעטנוא 8608 לַאנרושז ןופ סיוקנַאק
 :קעלַא ןוא װָאליַאמויא ןופ ירושז רעד

 712 תודע -

 ןיא טּבעלעג רע טָאה טיוט ןייז זיּב ןרָאי
 ןופ תונורכז ענייז ןופ לטיּפַאק ַא .וועיק

 םיליּכשמ עדנילּב יד ןגעו) רימָאטישז
 (גיווצלרעּפ יטָאמ ןוא ןייטשנרעּפ ףסוי
 ,טמק. 2161סתעספ ןיא טכעלטנפערַאפ זיא
 .1/ ,1924 ,ּב"טּפ

 ס--ס טימ) 41 ,ז ,א 'ח ,"וירפוסו וינּבר דוד,
 ןופ "םינצנהא ב"מז ןיא ,"ינוע רוכ, } (דליּב
 ,4 ,ץ"נה

 טעּברַאעגטימ רעטעּפש ,קָאלּב רעדנַאס
 טױיטקַאדעה ןוא ?ענאסאוא 110800784 ןיא

 ןיא ן08060814 אצקסמקנפ םשפירשטייצ ַא

 =ָאטעילעפ רַאֹּפ ַא טימ טייטויּבעד שידיי

 ר"א "עמיטש רעשידי רעד, ןיא ןענ
 ןופ ןטמוקקירוצ ןכָאנ .תובשחמ:לעּב ןופ
 :ָאטעילעפ סלַא טעּברַאעג דנַאלסורנטַאר
 ןרָאװעג 1920 ףוס ,66/ס288 ןיא טסינ

 ?רֹוא .ה טימ ןעמַאזצ ןוא רָאטקַאדער
 רעגיר םעד ןופ רעּבעגסױױַא רעכַאמ
 ןיא זיא סָאװ ,יקלָאפ סָאדװ טַאלּבגָאט
 עטסרעלוּפָאּפ יד ןעוועג ןרָאי ןופ ךשמ

 ץשידיי עקיצנייא ךיוא בור סָאד ןוא
 ?סיוא ןַא ןָא םגה ,דנַאלטעל ןיא גנוטייצ

 =עיִלעפ ןבירשעג ;גנוטכיר רענעטלַאהעג

 ךיוא ,װ"זַאא ןציטָאנ ,ןעלקיטרַא ,ןענָאט
 ,ןיע ,ףסוי רעקילָאמַא ,יקסניווד .ּת פ"א
 תיליל ,רעּביל ַא ,רעגיר ַא ,םוחנּת יר
 רעדא טַאלּב ןשיטסירָאמוה רעגיר ןיא)
 טָאה 1926 1!װִֶש םעד .ַא"א ("יאדמשא
 ץנערוקנָאק רעד ּבילוצ ײקלָאפ סָאד; ךיז
 ןכָאג ,ןלעטשּפָא טזומעג "ןגרָאמירּפ, ןופ

 ר"א גנוטייצ יד ןױיזינַאגרָאער וצ ווּורּפ

 *קֶא ןיא) ןַאמטכעש ןוא יקצַאל ,וװ ןופ
 .יצ רעד ןופ עּבַאגסוא יד זיא רעּבָאט

 רעד רעטנוא ןיוש ,ןרָאװעג טײנַאּב גנוט
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 ?רעלעה .ש ןופ עיצקַאדעװ רעלענימָאנ
 ("הדוגַאװ רעד ןופ ןַאגרָא סלַא ,ןַאמ

 :ײצרעד טימ טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה

 ?עשרַאװ ,"עּפסיװק רענװָאק ןיא ןעגנול

 ןעמוקַאּב ,"ךָאװ עטרירטסוליא? רעװ

 ?נָאק עשיטסירטעלעּב יד ןיא גנונעקרענַא

 "רעטעלב עשירַארעטילװ יד ןופ ןסרוק
 ןוא ("םהרבא ערזח עלעװָאנ רעד רַאפ)

 ןיא עמַארד ַא טסַאפרַאפ ,ײגָאט/ רע-י"נ

 ?ןרַאלָאד יד טימ ןַאמ רעד, ט"א יא 4

 :ירּב רעד, :ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב ןיא

 (64 ז"ז ,1923 ,עגיר) "גניר רענעטנַאיל

 ט"א ןלעװָאנ יירד ןופ גנולמַאזַא ןוא

 ,"קלַאפ ןרַאפע ג"פ ,עגיר) יםהרבא ערז;

 קידעּבעל ןרעוװ סע ואוו ,(167 ז"ז ,6

 ?יפיצעּפס יד טרעדלישעג ךעלריטַאנ ןוא

 רעד ןופ ןּבעל םעד ןיא ןעגנוניישרע עש

 ײּב טרַאה דנַאלטעל ןיא טנגוי רעשידיי

 :ָאוער יד ,ץענערג רעשיטעווָאס רעד

 יד ןוא רעלכומש יד ןוא ןרענַאיצול
 ערעפסָאמטַא עשיטילַאּפ ןוא עלַאיצַאס

 עטצעל יד ןיא טיײצסגנַאגרעּביא רעד ןופ
 ,ןרָאי:המחלמ

 ןיצקא .ה ןופ ר"א ה"מז =- ?עסערּפ עלעג,

 יסױרַא יד ףיוא טעלפמַאּפַא ;24 ,1922 ,עגיו)

 עלײװ עלַא ןטײּב רעײז ראפ *קלָאפ , ןופ רעבעג

 *יז סע סָאװ ףילוצ ,גנוטייצ רעד ןופ גנוטכיר יד

 *עּברַאטימ יד ןטערטעגסיורא 2 פא םעד ןענ

 ינזיא ,מ  ,רָאמַארּבַא ,1 גנוטײצ רעד ןופ רעק

 ,סונאי ,ךאנצרעח ,רמּתיזּב ,ןיצקא ,ה ,טַאטש

 יצַאש .י ,ינמוזַאר .מ ,יאטיק ,מ ,ןארצמ ,ָאי .מ

 ,115 ,"רעטעלּב עשירַארעטיל , ;ןיוועליסעק

 -- 1818) םאיליוו ןילדע
 רעװַאטלָאּפ ,קולירּפ ןיא ןרָאּבעג (

 =יֵלֲאק ןייק טרעדנַאװעגסױא 1891 ּבוג

 2נעטס ןקיסרָאד ןיא טרידוטש ,,עיגראפ

 2סיזירק םעד ןיא .טעטיסרעווינוא;דרָאפ

 טימ טריסערעטניארַאפ ךיז 1893 רָני

 ןייז רע טָאה ,גנוגעװַאּב:רעטעּברַא רעד

 ןּבױהעגנָא טייקיטעט עשיטסילַאנרושז

 | ןױוא ןַאד ,"טַאלּב דנעבאל ןיא 6
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 ןיא טעּברַא עטשרע ןייז טכעלטנפערַאפ

 =ַאיצַאס רעקידנעמוק רעדק ט"א שילגנע

 =ָאק ןעװעג רע זיא 1899 ,"ּפמַאק רעל

 רעטלַאװרַאפ רעטעּפש ןוא טנעדנַאּפסער

 ?סקלָאפע רעד ןופ
 .רָא םעד ,"גנוטייצ
 ג"ַא יד סָאװ ,ןַאג

 ןּבָאה "סורוגנעקח
 .בָאנןּבעגעגסױרַא

 עד יד יו םעד
 ןּבָאה ןטסינָאיל

 סָאד  טּפַאכרַאפ

 - 0 ;?טַאלּב דנעבא
 ?סקלָאפװ רעד ןופ גנַאגרעטנוא ןכָאנ

 עקירעּביא יד טימ רע טָאה "גנוטייצ

 ,ןידוּב .ל ,םיוּבנעגייפ .ּב יװ ,"סורוגנעקא

 ,ןײטשנײװ .ּב ,ץנַארק .פ ,ןירּבָאק ,ל

 ?ליה .מ ,עּפסַאק .ּבא ,יקסנַאדשזריג ,מ

 ?טרעװרָאּפא יד טימ ךיוא יװ ,ַא"א טיוװק

 ?ועשטניװ .מ ,ןיקטעמַאז ,מ "ןטסיס

 רעדח טַאלּבנכָאװ ַא טעדנירגעג ַאיא יקס

 וצ קעװצ ןטימ !?טַארקָאמעד-לַאיצַאט

 רעד ןיא טייקינייא רַאפ ןרידנַאגַאּפָארּפ

 ןעװעג זיא ןוא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס

 ?טייצ רעד ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד

 ער רעטעּפש ;1900 7/א טניז) טפירש

 טצעלוצ ןוא םיוּבנעגייפ ,ב ןופ טריטקַאד

 טריטסיסקע לּכהךסּב ;ןיקטעמַאז ,מ ןופ

 ןופ גנַאגרעטנוא ןכָאנ ,(םישדח עכעלטע

 יד ןגיוצעגוצ רע טָאה טפירשטייצ רעד

 יע ןוא ,"סטרעװרָאפצ םוצ "סורוגנעקו

 :רַאטימ רעטסקינייװעגיא ַא ןרָאװעג זיא

 =עג 3--1902 ,גנוטייצ רעד ןופ רעטעּב

 טייצ עסיװעג ַא ,רָאטקַאדערטימ ריא ןעוו

 16 טריטקַאדער 1901 .רָאטקַאדער ךיוא

 6-1903 , 61 טט6601:141((0

 ןַאגרָא ןכעלטַאנָאמ ןלענָאיסעּפַארּפ םעד

 =רושז סרעקיײמּפעק; ,סרעכַאמּפַאק יד ןופ

 ?טימ ,(שילגנע ןיא ןוא שידיי ןיא) ײלַאנ

 ,?טסָאּפדנעבאז רעד ןיא ךיוא טעּבױַאעג
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 ןיא 13 --1904 ,"דלָארעה , ןכעלגעט ןיא
 טייצ עסיװעגַא ןַאד ,ילַאנרושז ןעגרָאמ;
 ?עּברַאװ ןופ רַאטערקעס:לַארענעג ןעוועג
 ךָאנ ,(1914 רעמוז ףוס זיּב) "גניר:רעט
 1914 "גָאט םעד/ ןופ גנודנירג רעד
 רעד ןופ דילגטימ סלַא ןטָארטעגנײרַא
 ןרָאװעג ךיוא רעטעּפש ןוא עיצקַאדער
 :עזעגנָא רעקיזָאד רעד ןופ רָאטקַאדער
 גנוטייצ רעכעלרעגריּב רעשידיי רעטסנע
 יב טנישרע עכלעו ,טלעװ רעד ןיא
 ?סירטעלעּב עטסעּב יד ןופ ליײטנָא םעד
 ,ןוא ןטפערק עשיטסילַאנרושז ןוא עשיט
 ןוא םזיניצ םוצ שיטַאּפמיס קידנעייז
 ?רַאפ עסיורג ךיוא יז טָאה ,שיערּבעה
 ןוא ?רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ ןטסניד
 רָאי 9 ךָאנ 1925 20/ש  .גנוגעוװַאּב:לוש
 ןיז ןופ טרינגיזער טפַאשרָאטקַאדער
 םעד ןופ רַאטערקעס טציא ןיא ןוא טמַא

 ?רַאפ םרָאפכוּב ןיא ,י"נ ןיא "דוסיה ןרקח
 ?סַארעּפַא עטמהירעּב-טלעוװח :טכעלטנפע
 ,1907 י"נ ,".ָאק גנישילּבָאּפ ורּביהא ג"פ)
 ?רעדרעּביא טרעװ סע ואװ ,(208 זיז
 עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ טעשזויס רעד טלייצ

 עשטייד ןוא עשיזיוצנַארפ ,עשינעילַאטיא
 גנוצַאשּפָא רעשיטירק ַא טימ סערעּפָא
 ןוא קיזומ רעּביא ריפניירַא ןַא טימ ןוא
 :ידיי יד טריטקַאדער טָאה ,ללכּב ערעּפָא

 :ָאט ןעלע .פָארּפ ןופ גנוצעזרעּביא עש

 עטגינייארעפ יד ןופ עטכישעג? סעסַאמ
 :ילּבָאּפ סערּפ שיאושזד, ג"פ) "ןעטַאטש
 ,ּב עסיורג 2 ןיא ,1912 ,י"נ ,,"ָאק גניש
 ,טסקעט=לַאניגירָא ןשילגנע ןטימ ןעמַאזוצ
 ?גיגנעהּפָאמוא ידק :סעגַאליײּב יד טימ
 ןופ ןָאיצוטיטסנָאק ידח ,"גנורעלקרע:סטייק
 ,(וו"זַאא "ןעטַאטש עטגינייארעפ יד

 רעשידיא רעד ןופ עטכישעג ידע ,ןיגרוּב ,ה

 ןופ עּבַאגסױא * ײליּבי ;"גנוגעוועב -רעטײּברַא

 .1924 ,"גָאט,

 --1882 14/א0) המלש טייהלעדע
 ?חרזמ ,ווָאנַאמיר ןיא ,ּבעג (

 ןּב ַא ,ּבייל:לאומש ,רעטָאפ ןייז .עיצילַאג
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 ,דיסח רעסייה ַא ןוא םכח:דימלּת ַא ,ברה

 ןיא ןֹוח ןוא טחוש ןעוועג וימי;לּכ זיא
 ?רֹוא ןַא דצ סרעטומ רעד ןופ ,לטעטש
 עלעדנעמ 'ר ןדיי ןטוג םעד ןופ לקינייא
 רעּב 'ר ןופ דימלּת םעד ,רעקַאטסירּפ
 לקינייארוא ןַא ךיוא ,דיגמ ןסיורג םעד
 ןופ רּבחמ םעד ,ןמלק=סומינולק 'ר ןופ
 ןעמוקַאּב .ך"נת ףױא "שמשל רואמק
 טנרעלעג ,גנויצרעד עשידיסח:גנערטש ַא

 +עֶג ,עיצילַאג ןופ םינּבר עטסערג יד יב
 ןצפופ וצ ,יוליע ןוא דימתמ ַא רַאפ טמש
 ןעוועג ,הלּבק טוג טנעקעג ןיוש רָאי
 ,תודיסח ןוא םיקסוּפ ןוא ס"ש ןיא יקּב
 םיא טנָאמרעד ,לאיחי 'ר ,עדייז ןייז ןוא

 רָאי 17 וצ ."םירמ ראּבײ רפס ןייז ןיא
 ןַאד רעּבָא ,תונּבר ףיוא הכימס ןעמוקַאּב
 =ייֵל ֹוצ ןּביױהעגנָא ,הער תוּברּתל סױרַא
 ,רוטַארעטיל-הריקח ןוא :הלּכשה יד ןענע
 ס"רת "דיגמה, ןיא ,ןכַארּפש טנרעלעג

 עטשרע ןייז לאומש:ןּב פ"א טקורדעגּפָא
 .לישעג ואװ ,"תרכנש דליא ט"א ךַאז
 ?שיצילַאג יד ןופ טײקנסירעגּפָא יד טרעד

 טָאה סָאד .ןּבעל ןופ רעדניק עשידיסח

 ןוא ,החּפשמ רעד ןיא ןּברוח ַא טכַאמעגנָא

 דלַאװג טימ "סורוקיּפַאװ םעד טָאה'מ

 יע טָאה טייצ רענעי ֹוצ .טכַאמעג הנותח

 ?השעמ ַא ר"חש ּפ"א טכעלטנפערַאּפ ךיוא

 רעכילקערש רעדז ט"א שידיי ןיא לכיּב

 "ןדע=ןג ןיא םונהיג ןופ רעדָא םולח

 ליטס םעד ןיא ,(70 זײז םורַא ,גרעּבמעל)

 רע העּפשה סעמעװ רעטנוא ,רמש ןופ

 יד ּבילֹוצ .ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה

 רעקיטַאנַאפ עשלטעטש יד ןופ תופידר

 יא טלגָאװעג ,דניזעגזיוה סָאד טזָאלרַאפ

 ,עּפָאריײא-ברעמ ןופ רעדנעל עלַא רעּב

 ?נוהעג ,םירצמ ןייק ךיוא טרַאּפשעגנָא

 יָאק ןבירשעג ,ךיז טגָאלּפעג ןוא טרעג

 .טייצ עשיצילַאג יד ןיא ןצנעדנָאּפסער

 ,'הּפצמה/ ןֹוא "תדה יקיזחמ, ןטפירש

 =עג ,עקירעמַא ןיא טכַארּברַאפ רָאי 4
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 ןיא ןעגנולייצרעד ןוא ןציקס טקורד

 1906 ,ןטפירשטייצ רע:י"נ ענעדיישרַאּפ

 ?ײטַאּב ךיז ,עיצילַאג ןייק ןרָאפעגקירוצ

 יו ,עסערּפ רעקיטרָא רעד ןיא טקיל

 :עּפש ,ןּבַאגסוא עשידנעלסיוא ןיא ךיוא
 ,עיצילַאג טזָאלרַאפ רעדיוו רע טָאה רעט

 ,דנַאלשטײד ןיא רָאי רָאּפַא טבעלעג

 ןטייווצ םוצ 1913 ,ןּפרעװטנַא ןיא ךָאנרעד
 ַאּב ןיא רע ואוו ,י"נ ןייק ןעמוקעג לָאמ
 יע -- ,רעטַאעט ןשידיי םייּב טקיטפעש
 רעּביא טכעלטנפערַאפ 1902 טניז טָאה
 ףעד ןיא ןעגנולייצרעד ןוא ןציקס 0

 שריה:יבצ ןופ ר"א "טלעוו רעשידיא;

 ,"טסייגטייצע ,"סטרעװרָאפ ,יקסנַאילסַאמ

 "רעטיײּברַאװ ,"דלָארעהװ ,"ש .א ,פח

 ?ידיאח ,"טפנוקוצח ,יקסניּפ דוד ןופ ר"א
 םעדװ ,רמחמ .ק ןופ ר"א "רעפּפמעק ןעש
 :געכָאװ רעקרָאיײוינא ,"קלָאפ ןעשידיא
 2ינ םעד/ ,רעפעפּפ ,י ןופ ר"א "טַאלּב

 ?װָאלטישז םייח ר"ד ןופ ר"א "ןּבעל םע
 =עמַאװ ,"טייצח ,"גָאט; ,"טײהרַאװ; ,יקס

 :רעּבמעל יד ןיא ךיוא ,א"א "רענַאקיר

 ?ײּברַא רעשידוי רעד, ןטפירשטייצ רעג

 א רעשידוי רעד, ,"טַאלּבגָאטש ,"רעט
 2ערק הנוי ןופ ר"א "גנוטייצ רעטחירטסול
 ידניירפ, ןופ עּבַאגסיוא:ייליּבוי רעד ,לעּפ

 .א"א ("עּביל * תורבקח גנולייצרעד יד)
 ?רַאמ .ש ןוא דנַאלזייא ןבואר טימ ןעמַאזוצ
 טַאלּבנכָאװיײװצ ַא ןּבעגעגסױרַא סעשָאג
 טריטקַאדער ,(1906 םורַא) "עמיטש יד
 סױרַא) "עוומ עיירפ ידע ט"א לַאנרושז ַא

 רענייא ןעװעג זיא רע ,('מונ 2 זיֹולּב
 יד ןריירַאלוּפָאּפ וצ עטשרע יד ןופ
 רעשידי רעד .ןיא תוישעמ עשידיסח
 ןיימ/ עירעס ןייז) עקירעמַא ןיא עסערּפ
 ,("טסייג-טייצז ןיא--"ךעליהשעמ סנעדייז
 א עשיטסיצילּבוּפ ןּבירשעג ךיוא טָאה
 ײטַאלּבנעֿכָאװײ רענעגַאהנּפָאק ןיא) ןעלקיט
 ,סרעטקַאנײא ,רעדיל ,(הירא רוג פ"א
 2ָאוק ג"פ) ,"ץרעמש רעגיּבייא רעדח יו
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 ,(24 ז"ז ,1913 ,ןגַאהנּפָאק ,!טַאלּבנעכ
 ,"טַאלּבנעכָאװ ןעשידיא? ןיא) ייהשורי ידח
 ןיא) "תור ןוא ימענע ,"גָאטרַאפ, ,(י"נ
 ?רַאפ ;ַא"א ("רעפּטמעק ןעשידיא ןעגנויז
 ןענייז סע עכלעװ ןופ ,ןעמַארד טסַאּפ
 ןוא "דוס ריאק :ןרָאװעג טריפעגפיוא
 עשטייד יד טצעזעגרעּביא ןוא ,"רעווז

 זיא עכלעוו ,811-116106106ז0 עטערעּפָא
 ןטסערג ןטימ "?ץנירּפ טנעדוטסו ט"א
 ןרָאװעג טריפעגפיוא גלָאפרע ןשילַארָאמ
 ."ג ןיא ?רעטַאעטײלענַָאשענז ןיא 6
 קרַעװ ייר ַא טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה
 יו ,י"נ ,שטיװָאקנַאי ,װ ג"פ םעד רַאפ
 -"ל ןוא עּבילק ,"ןינַאס/ סװעשַאּביצרַא
 =וַא ,"?טגיזעג יז טָאה, ןוא "טּפַאשנעד
 "רעמיצ עטיור סָאד, סגרעּבדנירטס טסוג
 ןענייז ענייז תוישעמ עשידיסח עקינייא
 1120/101166 ןיא טצעזעגרעּביא ןעוועג

 =ופעגי עירעס ןייז ,1902 יץ(ססס(11

 =ויש ןיא טכעלטנפערַאפ) "ףעירּב ענענ

 :ַאיצָאס םעד ןיא -- ("רעטײגרַא ןעשיד
 :נישַאד ץַאנגיא ןופ ר"א 0109 ןשיטסיל
 81061160261- רעניו רעד ןיא ןוא יקס
 רעד ,הסדה ןּב ּפ"א ךיוא טּביירש ,(טמ92
 ,טנעגַא?סערּפ ,ףרואווסיוא ןַא ,קינדנו=ענ

 -- 1866 9/ש) דוד טדַאטשלעדע
 ?סור?סיורג ,עגולַאק ןיא ,ּבעג (1892 17/
 רעד ןיא גנויצרעד עשידיי ןייז ,דנַאל
 ?ַאנק ַא ןעוועג זיא טָאטש רעשיסֹור טכע

 יי
 וי =

25 
: -{ 

 :צ
: . 

 לױפ זיא רע .עּכ

 רעד וצ רעּבירַא
 ךַארּפש רעשיסור
 :םױא ןיא ןוא
 ןרָאװעג ןגיוצעג
 סור רעד ףיוא

 ,רוטַארעטיל רעש
 רע טָאה רָאי 9 וצ

 | - יִל ןּבירשעג ןיוש
 טקֹורדעג ךיז --12 וצ ןוא ,שיסור ןיא רעד
 זיא רעטעּפש ,גגוטייצ רעקיטרָא רעד ןיא



219 

 ןעוועג זיא רע ואוו ,װעיק ןייק קעװַא רע
 .ַאמ ר"ד ןופ זיוה םעד ןיא רעייגנייא
 רעײז םיא טָאה רעכלעװ ,םַאטשלעד
 ןפלעה טלָאװעג םיא ןוא ןעוועג ברקמ
 רעּבָא ,טעטיסרעװינוא ןיא ןעמוקוצנָא
 :ָאּפ רעװעיק םעד ןופ םשֹור ןרעטנוא
 ןיא ,דנַאלסור טזָאלרַאפ .ע טָאה םָארג
 עּפורג רעד וצ ןענַאטשעגוצ גרעּבמעל

 ןײק ןעמוקעג 1882 ףוס ,"םלוע םע;

 . =עניסניס ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא עקירעמַא

 רעיז ןעמוקעגסיוא זיא םיא ואוו ,יט
 ןרָאי רעק80 יד ףוס ,ןטעּברַא וצ רעווש
 =ענ וצ י'נ ןייק ןרָאפעגרעּבירַא רע זיא
 רַאנַא רעד ןיא לײטנָא ןטקעריד ַא ןעמ

 ךיז טָאה עכלעוו  ,גנוגעוװַאּב רעשיטסיכ

 ןטײרּפשרַאפ וצ ןּבױהעגנָא קרַאטש ןַאד
 וצ ,ןסַאמ:רעטעּברַא עשידיי יד ןשיוװצ
 רעדיל עטשרע ענייז ןרעהעג טייצ רעד
 טכעלטנפערַאפ ןענייז סָאװ ,שידיי ןיא
 :ײצ רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא ןרָאװעג
 רענָאדנַאל םעד ןיא ,"טײהרהַאװ יד; גנוט
 רע ןיא 1890 .ַא"א ?דניירפ רעטײּברַאװ
 רָאטקַאדער רַאפ ןרָאװעג טליײװעגסיוא

 טפירשנכָאװ רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ
 רע עכלעװ ,"עמיטש רעטיײּברַא עיירפ;

 םישדח עכעלטע ןיּב טריטקַאדער טָאה

 ןוא עלעדיײא ןטלעז ַא ,טױט ןייז רַאפ

 יע זיא ,טייקכעלנעזרעּפ עשיטסילַאעדיא
 ןופ וליִּפַא טצעשעג ןוא טכַאעג ןעוועג
 .עגנַאל ַא ,ד"ס יד ,סרענגעק:ײטרַאּפ ענייז

 טכװדניװש ןופ ןטילעג רֶע טָאה טײצ
 םוירָאטַאנַאס ַא ןיא ןּברַאטשעג זיא ןוא
 1915 ףוס .ָאדַארָאלָאק ,רעװנעד יא
 טלעטשעגפוא רבק ןיז ףױא זיא
 ןעװעג ןיא .ע .לָאטקנעד ַא ןרָאװעג
 2ָאס עשידי עטשרע יד ןופ רענייא
 יקסוועשטניװ .מ ךָאנ) רעטכיד עלַאיצ
 רעדיל ענייז עלַא .(דלעפנעזָאר .,מ ןוא
 ןשיטסיכרַאנַא=רענָאיצולָאװער ַא ןגָארט

 ןיק ָאטינ ןיא יז ןשיוװצ ; רעטקַארַאכ
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 ?געט ןייז טינ לָאז סָאװ ,וליפַא סקיצניײא
 רעטעּברַא םעד ייז ןפור לָאמַא ;זעיצנעד
 :עג רעטכערעגמוא רעד טימ ּפמַאק םוצ
 2ַאּב לָאמ ַא ,גנונעדרָא רעכעלטפַאשלעז

 ןוא ןדלעה ענעלַאפעג יד ַײז ןעגניז

 ןופ ןרייל ערעווש יד ייז ןרעדליש לָאמַא
 +=נקוק טינ רעּבָא ,סַאלק:רעטעּברַא םעד
 רעמ ָאד זיא ייז ןיא סָאװ ,םער ףיוא קיד
 ענייר יװ ,קיטסיצילּבוּפ ערענָאיצולָאװער

 רעייז ףיוא ךיוא קידנקוק טינ ,עיזעָאּפ
 רעטשטײדרַאפ ,םרֲאּפ רענעגנולעג טינ
 ,םטיר םגגעטלַאהעגסױא טינ ,ךַארּפש
 םעד טימ קורדנייא ןַא ךָאד ייז ןכַאמ

 :ָארּפ ןופ ליפעג ןקיטכירפיוא ןקרַאטש
 רעד ןוא רעקירדרעטנוא יד ןגעק טסעט

 ?עדינרעד ןוא עטפדורעג יד וצ עּביל

 :עג רעדיל ענייז ןענייז םּתעשֹּב ,עטקיר
 יד ןשיװצ רעלופָאּפ רעייהעגמוא ןעוו
 יב ןפורעגסרַא ,ןסַאמ?רעטעּברַא עשידיי

 עליפ ןוא ,גנורעטסײגַאּב עטסערג יד יז
 ןרָאװעג ןעגנוזעג ךיוא ןענייז ייז ןופ

 עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ןיא גנַאלנרָאי
 ןוא רוטַאנ יװ ,דנַאלסור ןיא ןזיירק
 ,"האווצ ןיימש ,"ףמַאק ןיאש ,ישטנעמ
 ?דַאנ ןופ גנוטעּברַאַאּב ַא) ײקָאלג:טנװָאװ

 םעד ןיאק ,(0 וצ32, 26 3088 דיל סנָאס

 ךיוא טָאה .ע .ַאיא "ןדימַאריּפ ןופ דנַאל
 ןגָארט עכלעוו ,ןציקס עקינייא ןּבירשעגנָא

 ענייז סָאװ ,רעטקַארַאכ ןקיּבלעז םעד
 ןופ ןעגנולמַאז ענעדיײשרַאפ ץוחַא ,רעריל

 ,עזָארּפ ןיא ןטפירש ןוא ףעדיל ס-ע

 ַא"צ) דנַאלסור ,עקירעמַא ןיא ןּבעגעגסױרַא

 ,"רעדרעמ=טסּבלעז רעדק ןעגנולייצרעד יד

 סױַא זיא ,דנַאלגנע ןוא (1906 ,עשרַאװ

 עּבַאגסױא עלופטכַארּפ עקידנעטשלופ ַא

 רעטײּברַאװ ג"פ ןיא קרעװ ענייז ןופ

 ?שיטירק ַא טימ ,1910 ,ןָאדנָאל ,"דגיירפ
 .ץטַאק השמ ןופ ריפניײרַא ןשיפַארגָאיּב

 ,(י"נ--עגַאלפיוא עײג)
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 רעשידיא רעד ןופ עטכישעג , ,ןיגרוּב .ה

 ,"רהָאי 40, ,ןיײטשגײװ .ב }"גנונעװעּב רעטײגרַא

 ,155 יז

 - 1855 1פקא) השכ דבוע
 ןיא .ּבעג .דוג דרַאוודע ןופ ס"ּפ (

 רעװעשרַאװ ,קעװַאלצַאלװ ייב ,עּפמעקס
 ,קַאדוג לאיהי ,רעטָאפ ןייז ,טנגעג
 ַאֹּב ַא רעּבָא ,דגנתמ ַא ,ןדמל ַא דיי ַא
 ןעװעג זיא ,תודיסח ןופ רערעדנואוו
 ;נַאסקעלַא ןיא טחוש ןוא ןזח רָאי 8
 סרעטומ רעד ןופ ;ןרעוט ייּב ,וָארד
 :לעװ ,דבוע ןסיוועג ַא טינ החּפשמ דצ
 רעד ןיא רבד:םש ַא ןעװעג זיא רעכ
 ןּבעגעג .ע ךיז טָאה םיא ךאנ ןוא טנגעג
 זיּב רָאי 3 ןופ ,ןעמָאנ ןשירַארעטיל ןייז
 ךָאנרעד ,רדח ןִיא ןעגנַאגעג הווצמ:רּב
 רָאי 17 וצ ,םינּבר ייּב רועיש טנרעלעג
 תופידר יד ּבילוצ ,רעכַאמרעגייז ַא ןרָאװעג
 ןפַאלטנַא רעקיטַאנַאפ עשלטעטש יד ןופ
 .וא ןליוו םעד ןגעק ,ןָאדנַאל ןייק 3
 :1ײאַאּב ,ןרעטלע יד ןופ ןסיוו םעד ןָא
 5וצ רוטלוק רעשילגנע רעד ןופ טסולפ
 םוצ ןעמונעגוצ ,וויזירפ םוצ ןעמוקעגקיר
 ,ןפָאלטנַא רעדיוו סנגרָאמוצ ןוא רעטילימ
 רע ואוו ,ןַאדנַאל ןיא רע טּבעל ןַאד טניז
 ןופ טפעשעג סױרגַא (ןָא 1908 ןופ) טריפ
 ןוא תועימק ןופ ,ןכַאז?קיטנַא ןוא ?טסנוק
 ןצרעפ וצ ןּביירש וצ ןביױהעגנָא--,גנוריצ
 =ןיבעד רע טָאה ,םיריש עשִיערּבעה רָאי
 ךוּבַא טימ רוטַארעטיל רעד ןיא טריט
 .ןָאְל) "סָאַאכ ןופ סױרַא; ט"א שידיי ןיא
 ךױא עבלעז סָאד ,55 ז"ז ,1917 ,ןָאד
 ןָאדנָאל -- 064 01 00405 שילגנע ןיא
 ,ןרעפ ןוא עזָארּפ ןיא רעדיל ,(8

 :ברוד ,תוליפּת עשילּביּב ןופ ליטס ןיא
 ליפעג ןזעיגילער ַא טימ ןעגנורדעג
 ןוא טייקשידיי רַאפ גנורעטסײגַאּב ַא ןוא
 עשיטע י"ד קידנעלגיּפשּפָא ןוא םוטנדיי

 סָאד .טייצ:המחלמ רעד ןופ ןשינעכוז

 ןופ ןרָאװעג טּביולעג קרַאטע זיא ךיּב
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 ,ליװגנַאז לארשי ,ױודרָאנ סקַאמ ר"ד
 ערעטעּפש ענייז ןופ .ַא"א ןילטייצ ללה
 :נעגעל ,ןעמעָאּפ ,רעדיל עשיריל עליפ
 לַאװסיױא ןַא ןּבעגעגסױרַא רע טָאה סעד
 ,1924 ,ןָאדנָאל) "רעדעיל:סנעּבלק ט"א
 קחצי ןופ ןעגנונעכיצ טימ ,71 זיז
 ןוז ןקירעי1} ס--ע ןוא ןייטשנעטכיל
 :מיטסקלָאפ ןיא לייט םוצ -- (רשא:ףסוי
 ;ןָאט ןשינחדּב טריזיליטס רעדָא ןכעל
 גנַאזעג ַא טימ ןָא ךיז טּבײה ךוּב סָאד
 שילגנע ןיא ,ךַארּפש רעשידיי רעד וצ
 ַא רעײז טכעלטנפערַאפ ךיא רע טָאה
 ט"א עיפַארגָאיגָאטװַא עטנַאסערעטניא ַא
 ,ןנעּב טסענרע ג"פ) 'ׂ/151049 240 |טטט3

 :עדנוזַאּב ואוו ,(173 ז"ז ,1925 ,ןָאדנָאל
 2ניפ טעמדיוועג ןענייז ןעלטיּפַאק ער
 ,ןװָאלָאקָאס םוחנ ,ןווָאנוװטיל:ןייטשלעק
 רעשידיי רעד ,ןעױדרַאנ סקַאמ ,ןשַא םולש
 ןופ רענייא ןעוועג זיא .ע .וו"זַאא ךַארּפש

 לַאנרושז?שדוח םעד ןופ רעּבעגסױרַא יד
 טָאה ,גינעק ָאעל ןופ ר"א "סנַאסענערז
 ?רושז ןשילגנע ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז
 רענעק ןוא רעּבָאהּביל סלַא .600681 לַאנ
 טמענ טסנּוק רעשידיי ןוא רעשיַאכרַא ןופ
 םעד ןיא לײטנָא ןקיטעט ַא 1916 טניז רע
 :עטניא ;"ירוא:ןּבז ןייאראפ=טסנוק ןשידיי

 :לוק רעשידיי רעד טימ ךיוא ךיז טריסער
 רעמערַאװ סלַא ןָאדנָאל ןיא טייקיטעט:רוט
 סעיטַאּפמיס טימ םגה ,שידיי ןופ רעגנעהנָא
 םעד וצ טנעָאנ טייטש ;םֹזינויצ םעד רַאפ
 ןוא טוטיטסגיא ןכעלטפַאשנסיװ - ןשידיי
 טּפַאשלעזעג רעד ןופ ןמאנ רעד זיא
 טימ ןטסקעט עשידיי:טלַא ןּבעגוצסױרַא
 ר"ד ןוא רעציזרָאפ סלַא רעטסַאג ,מ ר"ד
 ,רַאטערקעס סלַא ודנַאל ָאעל

 יער, ןיא ,.ע וצ װירּב סיודרָאנ סקַאמ ר"ד

 "ראװרע ןיא, ,ןילטײצ ללה ;138 יז ,11 "סנאסעג

 ן"טנעמָאמ} ןיא ,/טרָאװ ןרעכעה א ןופ גנוט

 יָסיִלֲאיּב ןיא ,"תורצוא עשירארעטיל עײנג ,ןנח

 102 ,1924 ,"?ןבעל עייגב סָאד; רעקָאט
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 --1822 תבט יי) לכימ-לאיחי לאיוע
 :נּביז ,טָאטשניױרק ןיא .ּבעג (1895 פ/
 ןּב לאיזע ,רעטָאפ ןייז ןיהואוו ,ןגריּב
 :לֵא ןַא ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,דוד
 טצעזַאּב ךיז טָאה עכלעוו ,החּפשמ רעט
 רָאי 500 רעּביא טימ טשערַאקוּב ןיא
 ,ןרַאגנוא ןופ שוריג 'םעד ךָאנ ,קירוצ
 =עיגילער רעד תעשּב 1821 ןפָאלטנַא זיא

 :ַאלָאװ ןוא עיװַאדלָאמ ןיא המחלמ רעז

 =וצ ךיז דוד ןּב לעיזע טָאה 1825 .עיכ
 טרָאד ןוא טשערַאקוּב ןייק טרעקעגקיר
 :ידיי עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאּב .ע טָאה
 םידמלמ ייּב קידנענרעל ,גנויצרעד עש

 טַאהעג הנותח רע טָאה 1854 ,ןליֹוּפ ןוכ
 1871 רעּבָא ,רחוס ַא ןרָאװעג זיא ןוא
 ץנַאג םעד ןריולרַאפ הפרש ַא ךרוד רע טָאה
 ןשינעמוקּפָא ײר ַא ךָאנ ןוא ןגעמרַאפ
 :עּפ ןימינּב ןופ ףליה רעד טימ רע טָאה
 לוסנָאק ןשינַאקירעמַא םעד ,ַאטָאסקוא
 "ןויצצ הרבה רעד ןוא ,טשערַאקוּב ןיא
 ַא ןּבעגוצסױרַא 1874 12/ׁש} ןּבױהעגנָא
 תיבל -- ץעויהק טיא טַאלּבנכָאװ שידיי
 ?1יימעג ריפ גנוטייצ -- הינמורּב לארשי
 םעד וצ זיא רעטעּפש) "עילימַאפ נוא עד

 טפירשוצ יד ןעמוקעגוצ לּפעקרעטנוא
 ןופ קוסּפ םעד טימ ,("לעדנַאה ,קיטילָאּפװ
 סלַא "ץעוי בורּב העושתוע--די ,אי "ילשמץ
 רעד תעשּצ ,330:22 טַאמרָאפ ןיא ,ָאטָאמ
 ,18 -- 1877 ,המחלמ רעשיקרעט:שיסור
 טצײלפרַאפ ןרָאװעג זיא טשערַאקוּב ןעוו
 ?עוויל?סגירק ןוא םירחוס עשידיי ןופ
 ;סױרַא רע טָאה ,(ןעדַאפדלָאג עז) ןטנַאר
 ט"א טַאלּבגָאט ַא טייצ עסיוועג ַא ןּבעגעג

 ןוא עטשרע יד ,"ףַארגעלעט רעשידויז
 ןיא גנוטייצ עכעלגעט עשידיי עקיצנייא
 ;כָאנ ,טײצ רעד םורַא .עינעמוד:טלַא
 ?עגייא ןַא טפַאשעגנייא ךיז טָאה .ע יו םעד
 ?סױרַא ןּבױהעגנָא רע טָאה ,יירעקורד ענ
 .ךָאװ ַא לָאמ ייווצ "ץעויהז םעד ןּבעגוצ
 גנוריגער עשינעמור יד טָאה 1885 פ/אזז
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 ןעמַאזוצ דנַאל ןיפ ןּבירטעגסױרַא םיא
 ןוא ,רעּבעגסױרַא עשיערּבעה ןּביז ךָאנ טימ
 רָאי ןּבלַאהטרעדנָא רעכעה ןיא טשרע
 ןעמוקַאּב רע טָאה ,1887 22/ֲטְו ,םורַא

 ןייז ךָאנ ,ןעמוקוצירוצ טייקכעלגעמ יד
 .} ףסוי ,ןוז רעטסטלע ןייז זיא טוט

 רָאטקַאדער רעד ןרָאװעג ,(וקסעלעיזַא)
 ךוסכיס ַא ּבילוצ רעּבָא ,גנוטייצ רעד ןופ
 טָאה .ע הנמלא רעד ןוא םיא ןשיװצ
 :ןצסױרַא ןּבױהעגנָא 1895 20/אז טניז רע
 רעטנוא טפירשטייצ ענעגייא ןַא ןּבעג
 רעדע לטיט ןטרעדנעעג סָאװטע םעד
 | הינמורּב לארשי תיבל ץעויה ערקַאװ
 =לֵא ,רוטַארעטיל ,קיטילָאּפ ריפ ןַאגרָא
 =ויצ דנוא עסערעטניא עשידוי עניימעג
 ַא לָאמ 4 ,"ןעטייהנעגעלעגנָא עשיטסינ
 טניז ,542:37 טַאמרָאפ ןיא בור סָאד ,ךָאװ
 "ץעויה ערהַאװ רעד זיא 1904 רַאונַאי
 ןכיילג סָאד) ךָאװ ַא לָאמ 2 זיױלּב סױרַא
 ןיא ,(1902 4/ן--1900 11/אװ ךוא
 =נָא ןיא טייצ עסיוועג ַא ,33,)48 טַאמרָאפ
 .נַאגעג "ילשמח ןופ ָאטָאמ םעד טָאטש
 אלפי א ,ט היעשי ןופ קוסּפ רעד ןעג
 ןיא טָאה "ץעויהז רעד ."םולש רש ..ץעוי
 ַא ֹויּב טריטסיסקע םילוגלג ייווצ ענייז
 ,המחלמ-טלעו רעד רַאפ טייצ רעצרוק
 טלייצעג ןּבָאה לָאז שזַאריט ןייז ןעוו
 םורַאױזַא ,(? רעזעל) ,זקע טנזיוט 18 ןַא
 ןיא גנוטייצ עלשידיי עקיצנייא יד ןעוועג

 יֹּפָא טָאה רע .םימי:תכירַא טימ עינעמור
 ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ יד טלגיּפשעג
 םעד רַאפ םוטנדי ןשינעמור םעד ןופ
 :למיסַא יד -- טייצ ךשמ ןגנַאל ןקיזָאד
 טכער:רעגריּב רַאפ ּפמַאק םעד ,עיצַאל
 ,ןצנעדנעט עשיטסינויצ יד טצעלוצ ןוא
 ןיא ךיז ןּבָאה ןטייצ ענעדיישרַאפ יד ןיא
 ,רעּפַאּפ ילּתפנ ַא"צ טקילײטַאּב "ץעויהח
 ,רעקורד קילעז-םייח ,ןָאזפסוי ,ןָאזּבָאקַאי
 ,חקור רועילא ,דלעפצרַאװש ,דלעפנרָאק
 ,טנעגַא קחצי ,ןעזָאר .ד .א ,אנהּכ ּב
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 :ָאּפַאר ,רעטסוי סקַאמ ,לאיזַע ןיליירפ
 :םעש לארשי ,שטיוװהָמלש לשנַא ,טרָאּפ
 ר"ד ,ףערָאס ,ּב ,קָאטשניײװ ר"ד ,רעט
 :ור .ס ,רעװָארימענ ר"ד ,שטיװָאניּבַאר
 קחצי ,ךָאלּב ר"ד ,ןבתּכ רַאזַאל ,ןָאסניּב
 גנוטייצ רעד ןופ ךַארּפש יד .ַא"א אנהּכ
 רעד יװ ,טשטיידרַאפ ןעוועג בור סָאד
 ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ רעגייטש
 זיא "ץעויהו םעד ייּב .עינעמור:טלַא
 :עגסױרַא טָאה סָאװ ,ג"פ ַא ןעוועג ךיוא
 :השעמ ןוא ןענַאמָאר ייר עצנַאג ַא ןּבעג
 :עד ןָאסנָאפ ַא"צ ,שידי ןיא ךעלכיּב
 ,"זירַאּפ ןופ ןעמַארד- סליַאררעט

 סאפּפיל .ד ,ח 182--82 ז"ז ,"ןֹורּכז רפכ;

 יקאדער רעד ןופ ןעגנולײטטימ ;{ ?ריּכומה ףסא

 'רע רעד רַאפ "ץעויה ןערהַאװ םעדא ןופ עיצ

 םבקעי ןופ ךיוא ,ןָאקיסקעל ןופ עּבַאגסױא רעטש

 ,ןאמָאריס"ש ,רעסָארג

 'ד -- 1801 םֹורַא) המלש רעגניטע
 ?סוחי ַא ןיא ,עשרַאװ ןיא .ּבעג (1856 תבט
 סָאװ ,החּפשמ רעשירחוס?שידמול רעקיד
 ,עשטיא 'ר עדייז ס--ע ,רעטָאּפמַאטש ריא
 ןעוועג ןּבָאה לָאז
 ןוא סעלעכ ןיא בר

 שיטנעדיא רשפא

 רבחמ םעד טימ
 רפס םעד ןופ
 "קחצי ןורכז/?

 'ר ,רעטָאפ ןייז
 יג טָאה ,עקסָאי
 | ףיוא הכימס טַאה
 ןעמענ טלָאװעג םיא טָאה'מ ןוא תונּבר
 רעּבָא ,ןיַאמד:טרופקנַארכ ןיא בר ַא רַאפ
 ;ןלױּפ ןזָאלרַאפ טלָאװעג טינ טָאה רע
 זיא .ע ןוא ,ןברָאטשעג גנוי זיא רע
 ןרעגנִיי ַא סױעטָאפ םייּב ןרָאװעג ןגיוצרעד
 ,ענשטנעל ןיא בר ,לדנעמ 'ר רעדורּב
 ,ןעוװעג טײצ רענעי רַאפ זיא רעכלעוו
 ןוא שירעקנעדיײרפ גונעג ,סיוא טזייוו
 ,שטייד ןופ רענעק סלַא טמָׁשעֶג וליפַא

 םייּב ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא זיא עלהמלש
 ,טיקשידי ןוא טיקמורפ ןיא רעטעפ
 העידי ַא ןעמוקַאּב ךיוא טָאה רע רעּבָא

 לקיטש ַא וליפַא טּפַאכעג ןוא שטייד ןיא
 ,םינוציח םירפס יד טימ טפַאשטנַאקַאּב
 ןּבָאה ףיוא ןייוודניק ןוכ ןיוש זַא ױזַא
 טקיניײארַאפ םולשּכ המכח ןוא הרות ךיז
 טפרַאדַאּב טינ טָאה רע ןוא ,םיא ןיא
 :ָאיצידַארט ןשיװצ סיר םעד ןכַאמכרוד
 .ליּב רעכעלטלעוו ןוא טייקשידיי רעלענ
 יב ללּכ רעד ןעװעג זיא סָאד יװ ,גנוד
 ןופ רעוט ןוא רעלעטשטפירש עדעדנַא
 ןגני םעד ףיױוא .עכָאּפע;הלּכשה רעד
 :ליואוו א ןעוועג וצרעד זיא סָאװ ,רֹוחּב
 ,ןסחי א ןוא לּפעק קנילפ ַא טימ רענרעל
 :ַאפ עכייר ליפ גיוא ןַא ןפרָאװעג ןּבָאה
 =ךיימ:הלּכ טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,סעילימ
 וצ םיא טָאה רעטעפ רעד זיּב ,ךעל
 ?גניי רעד רַאפ טכַאמעג הנותח (?) רָאי 5
 :ףדֹוהי ריבג םעד ןופ רעטכָאט רעטס
 זיא רע ואוו ,ץשָאמַאז ןיא ףלָאװ ּבייל
 :רָחפ ,טסעק ףיוא רעווש םייּב ןסעזעג
 :עג ,שרדמ:תיּב ןיא געט עצנַאג טכַארּב
 ןופ וה םעד ןיא רעייגנייא ןַא ןעוו
 ?למַאז םעד ,םיּברעדעצ ףסוי 'ר
 ,טָאטש ןופ םיליּכשמ יד רַאפ טקנוּפ
 רעטנעצ ַא ןעוועג טלָאמעד זיא עכלעוו
 :רעּפ עכלעזַא קנַאדַא חלּכשה רעד ןופ
 םקעי ,ךָאלּב ןושמש 'ר יו ןטייקכעלנעז
 זיירק ןקיזָאד םעד ןיא ,ַא"א םיוּבנעכייא
 :מעליירפ ןייז טימ ןעמונעגסיוא קרַאטש
 ?ךיל ענייז טימ ,טײקידעּבעל ןוא טייק
 סרעווש ןכָאנ .ךעלטרעווכיילג ןוא ךעל
 םָארק ַא טנפעעג יורפ ס--ע טָאה טוט
 זיא'ס רעּבָא ,ןּביוש ןוא גרַאװזָאלג ןופ
 ןוא ,סיזירק רעשימַאנָאקע ןַא ןעמוקעגנָא
 ןגעו ןטכַארטרַאפ טזומעג ךיז טָאה .ע
 ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא רע זיּב ,תילכּת א

 ?עצ ןיא ןטלַאהעג ןַאד טָאה סָאװ ,סעדָא
 ?געצ:סלדנַאה רעסיורג סלַא ךיז ןעילּב
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 רענייז טניואוועג טָאה'ס ואוו ןוא רעט
 סעדָא ןיא ךיוא רעּבָא .ףלָאװ ,רעגָאװש ַא
 ןוא ןגָאלשוצ טנעקעג טינ ךיז רע טָאה
 ריבג ןסיורג םעד ןופ הצע רעד טל
 ךיוא ןײלַא ,ןָאסנַאטַאנ בקעי 'ר ןסחי ןוא
 :רעטנוא רעד טימ ןוא ,דיי רעשיליופ ַא
 :קעװַא רע זיא רעגָאװש ןופ גנוציטש
 ךיז ,ןרידוטש גרעּבמעל ןייק ןרָאפעג
 עלענָאיצידַארט ענייז טימ ןןדייש טזומעג
 ןיא ןעמוקעגנָא 1825 ןוא םישוּבלמ עשידיי
 ;1טיירגוצ ,טוטיטסניא ןשיניצידעמ םעד
 .ןײטַאל ןוא שטייד ןיא רעירּפַא ךיז קיד
 טוג ךיז .ע טָאה טעטיסרעווינוא ןיא
 ןגעלָאק יד ןשיװצ טמשעג ,טּבעלעגנײא
 םיריבג ןוא םיליּכשמ רעגרעּבמעל יד ןוא

 נֹוזַאּב ,'ַאמָאלַאז עגיטסול* רעד סלַא
 ?וא ןייז טימ טעדניײרפַאּב ןעוועג סרעד
 ,יקסנילעשז דלַאנרַא רבח?סטעטיסרעווינ
 ןיא רעקידעמ:בײל ןקידרעטעּפש םעד
 ןעקנַאדרַאפ וצ ןּבָאה רימ ןעמעוו) ןיוו
 בײהנָא .(.ע ןופ דליּב עקיצנייא סָאד
 רע זיא ,םוידוטש ןייז טקידנעעג 0
 רע ואוו ,ץשָאמַאז ןייק ןעמוקעגקירוצ
 ריע:ינּב ענייז ןופ ןרָאװעג טניורקעג זיא
 טינ טָאה רע רעּבָא ,.ע ר"ד ןעמָאנ ןטימ
 טָאה רע ןמז:לּכ ,ןריציטקַארּפ טרָאטעג
 םייּב ןעמַאזקע?הכולמ ןּבעגעגּפָא טינ
 רעדייא ןוא ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ
 ?עג םעד ןייגוצכרוד ןזיוװַאּב טָאה רע
 רעד ןכָארּבעגסױא זיא ,סרוק ןטרעדָאפ
 ץשָאמַאז יװ ױזַא ;דנַאטשּפױא:רעּבמעװָאנ
 ךיז טָאה'מ ןוא גנוטסעפ ַא ןעוװעג זיא
 טרעגעלַאּב טעװ יז זַא ,ןטכיר טנעקעג
 עילימַאפ רעד טימ ךיז רע טָאה ,ןרעו
 ןַיז ןופ עטוהזָאלג רעד ןיא טצעזַאּב
 ,עװענַאי ןּבעל דלָאג בקעי רעגָאװש
 ּפע2ערעלָאכ רעכעלקערש רעד תעשּב
 טָאה רעטילימ עשיסור סָאד סָאװ ,עימעד
 :וצ ,1831 רעמוז ןליֹוּפ ןייק טּפעלשרַאפ
 תוררש עשיליוּפ יד ןוכ ןרָאװעג ןגיוצעג

 ,טעּברַא;ספליה רעשיניצידעמ רעד ווצ
 :ערג רעד טימ ןָאטעג טָאה .ע עכלעוו
 טָאה םעד קנַאדַא ןוא ,שפנ?תריסמ רעטס
 דנַאטשפיוא רעד ןעוו ,רעטעּפש ךיוא רע
 ךיז טָאה רע ןוא ןרָאװעג טרידיווקיל זיא
 טינ ,ץשָאמַאז ןייק ןגיוצעגרעּגירַא קירוצ
 ןעגנורעטש ןייק טכַאמ רעד דצמ טַאהעג
 =יניצידעמ רעד טימ ךיז ןעמענראפ וצ
 טַאהעג טָאה רע עכלעוו ,קיטקַארּפ רעש
 ?נאגעג םיא זיא לעירעטַאמ םגה ,בורל
 ןליפא זיא רע .,טוג סקירעּביא טִינ ןעג
 ןופ רָאטַאנידרָא סלַא ןרָאװעג טמיטשַאּב
 גנולײטּפָא רעד ןיא ,לָאטיּפש ןשיטָאטש
 ךיוא טָאה ,ןטייהקנַארק עשירענעוו רַאפ
 ,שדקה ןשידיי ןיא טעּברַאעג קיטכיט
 םוצ טיירגעג .ךיוא ךיז וניּבל וניּב רעּבָא
 :יזַאּפ ןייז זַא ,קידנליפ ,ןעמַאזקעהכולמ
 1834 םֹורַא .ערעכיז ןייק טינ זיא עיצ
 ןייק ןריציפירטסָאנ ךיז ןרָאפעג רע זיא
 קנַארק ךעלרעפעג רעּבָא זיא רע ,עשרַאװ
 :פיוא טָאה טײהקנַארק יד ןוא ןרָאװעג
 רעגָאװש ןייז סָאװ ,טלעג סָאד ןסעגעג
 2עגטימ םיא טָאה יקסלָאּפָאנסַארק ץרעה
 טינ ךיז ידּכ ןוא ,תואצוה ףיוא ןּבעג
 זיא ,טשינרָאג טימ םײהַא ןרעקוצמוא
 ?וצ קינײװ ןעמַאזקע םוצ ןעגנַאגעג רע
 לטיט םעד ןױלּב ןעמוקַאּב ןוא טיירגעג
 --"תגרדמ רעטייווצ רעד ןופ רעניצידעמז
 עטסקינייװעניא ןלייה ֹוצ טכער םעד ןָא
 :ייוו טריציטקַארּפ טָאה רע .ןטײהקנַארק
 ,רעקײטּפַא רעטלַא רעד רעֹּבָא ,רעט
 ןבעגעגסױרַא ןוא טנעקעג םיא טָאה סָאװ
 ךיז טָאה ,ןטּפעצער ענייז ףיוא ;וואופר
 / ,ע רעלַאגעל:ּבלַאה רעד ןוא ,ןטיּבעג
 טימ לּפוטמ ַא ,ןרָאי רע40 יד ןיא ןיוש
 טָאה ,קיטקַארּפ רָאי 15 ךָאנ ,רעדניק 7
 וצ רעדיװ עגַאל רעד ןיא ןעזרעד ךיז
 סָאװ ,ןעמַאזקע?הכולמ ןגעוו ןטכַארט ןזומ
 ימ ןוא טײצ יא טרעדָאּפעג טָאה
 ,ןלַאטיּפַאק עיײרפ יא גנוטיירגוצ ףיוא
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 ךיז רע טָאה .טַאה?ג טינ טָאה רע סָאװ
 ןכוו סעדָא ןייק טזָאלעגקעװַא רעדיוו
 טימ ןוא רעגָאװש ןכיײר םייּב ףליה
 1847 רע זיא גנוציטשרעטנוא ספלָאװ
 :עמַאזקע וצ ךיז װָאקרַאכ ןייק ןעמוקעג
 רעּבָא ,טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םייּב ןרינ
 עג ןּבָאה ןריּפַאּפ רעגרעּבמעל ענייז ןיא
 ,עימעכ ןוא קיזיפ ןגעוו ןשינעגייצ טלעפ
 טזומעג ,1847 רעּבָאטקָא ,טָאה רע ןוא
 סלַא ,טשינרָאג טימ םײהַא ןרָאפקירוצ

 ןייטשוצסיוא טַאהעג תורצ יד וצ ּבָאגוצ
 רענעדירפוצמוא רעד ןופ םימד:תכימש
 ןופ עגַאל עלעירעטַאמ יד םגה ,יוופ
 טייצ רעד רַאפ ךיז טָאה עילימַאּפ רעד

 טוּורּפעג טָאה רע ,טרעסעּברַאפ קראטש
 ןכיגניא רעּבָא ,ןריציטקַארּפ רעטיײוו
 ןיא דרע קיטש ַא טפיקעג רע טָאה
 ,ץשָאמַאז ןופ ם"לק ריפ ַא ,וָאנַאדשז
 :נַאג רעד טימ טצעזַאּב טרָאד ךיז ןוא
 סָאװ ,םעד ּבילוצ ייס ,עילימַאּפ רעצ
 ןופ ןעװעג םיא ייּב זיא טעּברַא:דרע
 רעד ךיוא ייס ,לַאעדיא ןַא ןיֹוש גנַאל
 :עג ןענייז ןטסינָאלָאק ןופ ןיז סָאװ ,רַאפ
 סָאװ ,טסנידרעטילימ ןופ יײרפ ןעװ

 |יַאלָאקינ ןופ ןטײצ יד ןיא טָאה סָאד
 רעד ןיא .,עלָאר עניילק ןייק טינ טליּפשעג
 טשער יד טבעלעגּפָא רע .טָאה עינָאלָאק
 טכַאמ יד ןעװ ,טײצ רעד ץוחַא) ןרָאי
 ענייז וצ טדנעװעג רעדיװ ךיז טָאה
 :ָאכ רעד תעשּב ןשינעטגעק עשיניצידעמ
 ,(1855 ילוי ,ץשָאמַאז ןיא עימעדיּפע:ערעל
 ,טפַאשטריװ:דנַאל טיכ ןעמונרַאפ ךיז
 ףניפ ןופ זיוה ןייז ןיא ןעמונעגפיוא טּפָא
 ןליפַא ,טסעג עקידובּכּב ןרעמיצ ענייפ

 ןּביירטעצ ןגעלפ סָאװ ,רָאטַאנרעּבוג םעד
 ןיא גנומיטש עכעלרעווש יד לסיּב ַא
 ּבייוו ןייז סָאװ ,זגָורּב םעד ּבילוצ ּבוטש
 ןופ םענייא ןיא .םיא טימ טריפעג טָאה
 רע טגָאלק טייצ רענעי ןופ ווירּב ענייז
 עסיורג ןייק טינ ךָאד לעטש ךיאק :ךיז
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 ךָאד ליװ ךיא ;ןּבעל םוצ ןעגנורעדָאפ
 סָאד ןוא ,קילגנעילימַאפ לסיּב ַא רָאנ
 .ןּבעגעג טינ רימ לזמ סָאד טָאה דָארג
 סָאּבעלַאּב ַא ,רעטָאפ ַא ,ןַאמ ַא ןיּב ךיא
 רעּבָא ,רעטעברַאַאּב:דנַאל ַא ,זיוה ַא ןופ
 ןופ רעצ רעד טרעשַאּב רָאנ זיא רימ
 עידעגַארט עטסערג ןייז ,"םעלַא םעד

 טּבעלרעד טינ טָאה רע סָאװ ,ןעוועג זיא
 קרעװ ענייז ןופ הרוש ןייא ןייק ןעז וצ

 טָאה וצרעד טּבערטשעג םגה
 ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא .ןרָאי עגייז עלַא רע
 טנעדוטס סלַא ,סיוא טזייוו ,ךָאנ רע טָאה

 ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא גרעּבמעל ןיא
 עטרַאנעג אידח ךעלכיּב עשידיי רָאּפ ַא
 ('ףיטרַאטז ןופ טעּברַאעגרעּביא) "טלעוו
 :ַארי ןופ גנוטעּברַאַאּב ַא) "ילעטלַאק ןוא
 עשירארעטיל עטשרע ענייז .("ןָאזניּג

 ּתַּכח ןוא םילשמ ןעוועג ןענייז ןווּורּפ
 ןענייז ייז זַא ןוא ,(ןעמַארגיּפע) "ןעלתוב
 טָאה ,ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש םלוע םעד
 לָאצ רעסיורג ַא ןיא טסַאפרַאפ ייז רע
 ןצ ,קיטשרעטַאעט וצ רעּבירַא זיא ןוא
 ףךיא םּתסֹה ןמ טרעהעג טיײצ רענעי
 ןיא ןיוש ",עלעקרעסז עידעמָאק ןייז

 ןטימ ןגָארטעג ךיז רע טָאה 37--36
 ?ביײלג ;קרעװ ענייז ןקורד ןגעוו קנַאדעג
 ךס ַא טַאהעג ךיוא רע טָאה קיטײצ
 ףיוא ןטעּברַא עשירַארעטיל ןגעוו רענעלּפ
 ןוא ?טלעװ ,עיגָאלָאטימח ַא יװ ,שידיי
 טָאה (24/ש) 1843 .,"עטכישעג=רוטַאנ
 םיוּבנעזייא ינָאטנַא רעטסואוואב רעד
 ןּבעגעגנָא ,דניירפ רעטוג ַא ס--ע ,(עז)
 רעװעשרַאװ ןופ רָאטַארוק םוצ השקּב ַא
 :רעסע ןקורד ןּביױלרעד לָאז'מ ,זיירקנרעל
 קידנזײװנָא ,"םילשמש יד ןֹוא "עלעק
 ?וצ ןענייז קרעװ ענױזַאװ זַא ,ייּברעד
 ןלעטש ייז ,ןדיי ןסַאלק עלַא רַאפ ךעלטירט
 תונורסח יד ןּברַאפ עקידעּבעל ןיא סױרַא
 ךעלפערט ןלָאמ ייז ,ןטייקכעלרעכעל ןןא
 רעגייטש ןשידיי ןצנַאג םעד שימָאק ןוא
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 ַא ןּבָאה יז ןענעק רעּבירעד ןוא ,ןדייר
 ."תוחומ יד ףיוא העּפשה עקידנזיילרעד

 .ע טָאה תלדּתשה רעקיזָאד רעד ןיא
 עיצקעטַארּפ רעד ףיוא טפָאהעג ךיוא
 דלָאהדנעגוט בקעי דניײרפ ןייז ןופ
 ןשידיי ןקיטלָאמעד םעד ,(1871 -- 1794)

 רוזנעצ יד רעּבָא .עשרַאװ ןיא רָאזנעצ

 ס--ע טלּפירקרַאפ קידתונמחרּבמוא טָאה
 ןופ שפניתמגע ןטסערג םעד וצ ,םיבתּכ
 ?עגנָא ןַאד ךיז ןּבָאה וצרעד ;רּבחמ

 רעד ןוא ,תוגאד עײנ םיא ףיוא טקור
 ןַאלּפ ןײז ןופ זַא ,ןעועג זיא ףוס
 טשינרָאג זיא קרעו ענייז ןּבעגוצסױרַא
 :ַצולַּפ .ע זיא ןברָאטשעג .ןעמוקעגסױרַא
 :עג רעּפרעק ןייז טָאהמ זַא ןוא ,גנול
 זיא ,ץשָאמַאז ןייק וָאנַאדשז ןופ טכַארּכ
 ןוא ןגעקטנַא סױרַא םיא ןיד:תיּב סָאד
 ןוא ןימלע-תיּב ןֹויּב ןורָא םעד ןגָארטעג
 רעד ןיא טײלגַאּב םיא טָאה טָאטש ץנַאג
 ןיא הבצמ ןייז ףיוא .ןײרַא ור רעטצעל
 עיפַאטיּפע ןַא טצירקעגסיוא זיא ץשָאמַאז
 ןײלַא ךיז טָאה רע סָאװ ,שִיערּבעה ןיא
 רָאי עכעלטע ןיא טשרע -- .טײרגעגנָא
 וצ ןָא ךיז ןּבײה טיוט ס--ע ךָאנ םורַא
 ;ײז סָאװ ,ןכַאז ענייז טקורדעג ןזײװַאּב
 ןשיוצ טײרּפשרַאפ ןעװעג אמּתסמ ןענ
 ענעּבירשעג ןיא ןזיירק עטנעָאנ ענייז
 :ָאשנָאג .א רענייא טָאה 1861 .סעיּפָאק
 ןשיסיירּפ םעד ןיא טקורדעגּפָא יקסוװָאר
 ט"א עסעיּפ ס--ע גרוּבסינַאהָאי לטעטש
 עלעקרעס ןָאפ ןטקַא 5 ןיא ַאידעמָאקח
 ןיא ןהעשעג טײצרהָאי עשלַאפ איד רעדָא
 ַא ןיא רעּבָא ,"ה"צקּת תנש גרעבמעל
 ;םרָאפ רעטזיירגרַאפ ןוא רעטיײרדרַאפ
 ןיא קינמירפסרכומ ַא טָאה 1862 ןיא
 יד ןקורדרעּביא טלָאװעג עשרַאװ ןיא
 ,ןיז ייווצ ס--ע רעּבָא ,עידעמָאק עקיזָאד
 2רעד טינ סע ןּבָאה ,בקעי ןוא לכינ

 לדּתשמ ךיז ןּביױהעגנָא ןילַא ןוא טזָאל
 :רעד ַא ןגעו רוונעצ רעד ייּב ןייז וצ

 רענניטע
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 סרעטָאפ רעײז ןקורד וצ שינעּבױל
 :רעטנוא רעקיזָאד רעד ןופ רעּבָא ,קרעוו
 רעטעּפש ,ןרָאװעג טשינרָאג זיא גנומענ
 ןרָאװעג טקורדעגרעּביא "עלעקרעסח זיא
 רעגרוּבסינַאהָאי רעטזיירגרַאפ רעד ןופ
 ךיוא ןַאהרַאפ ;1875 ,עשרַאװ) עּבַאגסיוא
 ןרעסעּב ַא ,(עּבַאגסױא רעגרעּבמעל א
 ןיא קרעװ ס--ע טַאהעג ןיוש ןּבָאה לזמ
 :ליו ןוז ןייז ןופ ןּבעגעגסױרַא ,ןזרעפ
 עניילק ,ךעלדיל ,םילשמח ט"א (+* םלעה
 ןוא ענעגייא ךעלתובּתּכ ןוא ךעל'השעמ
 ן254 ז"ז ,1889 ,ּב"טּפ) "עטכַאמעגכָאנ
 טימ ךיוא םגה ,(1890 -- עגַאלפיוא עט2

 ןטײקכעלטקניּפמוא ןוא ןרעלעפ גונעג
 :דיל ןוא םילשמ עקיזָאד יד ןופ עכנַאמ
 טקורדעג ןעוועג רעירפ ךָאנ ןענייז ךעל
 :עשרַאװא ,1863 טניז "רשבמ לוקח ןיא
 :סקלָאפ ןעשידויא ,"גנוטייצ רעשידוי רעוו

 יד ןופ זיולּב עּבַאגסױא עיינ ַא ,?טַאלּב
 ,"ג"פ רעיינו) 1920 סיױרַא זיא "םילשמ;
 1925 ןיא טשרע 145 ז"ז ,עשרַאװ
 ןוקיּת ַא ןעמוקַאּב קרעװ ס--ע ןּבָאה
 רעשיטירק רעקידנעטשלופ רעד ךרוד
 ר"ד ןופ םיבתּכ עלַא; ןופ עּבַאגסױא
 יד טול ןּבעגעגסױרַא / רעגניטע המלש
 ןוא ןשיפַארגָאיּבַא טימ ןטּפירקסונַאמ
 תורעה טימ ןוא ריפניײרַא ןשיּפַארגָאילּביּב
 ג"פ רענליווש) "ךיירנייוו סקַאמ ר"ד ןופ
 ז"ז ,םיקלח 2 ןיא ,"ןיקצעלק .ּב ןופ
 ?סיוא רעקיזָאד רעד רַאפ ,(51671 א1ש
 ןיירַא ךיוא ןעייג'ס רעכלעוו ןיא ,עּכַאג
 ללכּב לָאמנײק ךָאנ ס--ע ןכַאז ייר ַא
 טינ יײװצ .ַא'צ ,עטכעלטנפערַאפ טינ
 2עפ רעד/ קיטש:רעטַאעט עטקידנערַאּפ

 *עעועגנָא ןא ,רעגניטע (בקעי) םלעהליװ (*

 *עגסױרַא ,ּב"טּפ ןיא רעגפלרַאפ רעשיסור רענ

 זיא ,עידעּפָאלקיצנע רעשיניצידעמ ַא ןופ רעּב

 וצ יאדּכ .1915 13/} טסירק סלא ןּברָאטשעג

 יַאֹּב ךיז טָאה ס--ע ןוז רעדנַא ןַא זַא ,ןקרעמַאּב

 ןוא 1863 ןופ דנַאטשֿפױא ןשילױּפ ןיא טקילײט

 ,ריּביס ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ זיא
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 עכעליירפ יד, ןוא ,"עקירעמַא ןופ רעט
 ,ַא"א ס.--ע ווירּב ייר ַא ןוא ,"טיילעגנוי
 סרעטכיד םעד טצינעגסיוא ךיירנייוו טָאה
 ןיא זייװלײיט ךיז טניפעג סָאװ ,ןובזע
 --בור סָאד ןוא יקצולירּפ חנ ןופ תושר
 ןופ ןוז ַא ,ָאריּפש ןתנ ןופ ץיזַאּב ןיא
 ?ַארָאד) עשיד רעטכַָאט רעטּבילעג ס-ע
 ןײלַא בגַא טָאה עכלעװ ,אריּפש עעט

 ,(שטייד ןוא שידיי ןיא ןעמַארג ןּבירשעג
 ןופ ,ןובזע ןקיזָאד םעד ןופ דנורג ןפיוא
 וו"זַאא ןלַאירעטַאמײװיכרַא ענעדיישרַאפ
 ?וצפיונוצ ןעגנולעג ךיוא ןכיירנייוו זיא
 ערעכעלריפסיוא ןוא ערעיונעג ַא ןלעטש
 ןשידי ןטסערג םעד ןופ עיפַארגָאיּב
 :ילעדנעמרַאפ רעד ןופ רעלעטשטפירש
 ּבלַאה ןייז ןּבעלפיוא ןוא עכָאּפע רעש
 קרעװ ס--ע -- .טלַאטשעג ענעסעגרַאפ

 ןטייווצ םעד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז
 :גוהרָאי םענעגנַאגרַאפ םעד ןופ לטרעפ
 הלּכשה יד ןעוו ,ָאזלַא טייצ רעד ןיא ,טרעד
 ריא .טײהּפשרַאפ טַאהעג ןיוש טָאה
 :רַאפ עטסדנטײדַאּב יד רעּביא העּפשה
 :עטניא רעשידיי רעיינ רעד ןופ רעייטש
 ןוא .עיצילַאג ןוא דנַאלסור ןיא ץנעגיל
 ןגעק ןייטשוצייּב ןזיוװַאּב .ע טָאה ךָאד
 -עלקפיוא רעד ןופ ןטייז עוויטַאגעג יד
 ?כַארַאפ ר"א טימ גנוגעװַאּב רעשירער
 רעשידי רעקידעּבעל רעד ֹוצ גנוט
 ןטסטלוּב םוצ ןוא טייקכעלמיטסקלָאפ
 :טקלָאפ רעקיזָאד רעד ןופ קורדסיוא
 .ךַארּפש רעשידי רעד -- טייקכעלמיט
 ןיא ,רעטעדליּבעג שִיעּפָארײא רעד ,רע
 טָאה גנודליב עכעלטלעו ןעװ ,טייצ ַא
 טײקנסירעגּפָא ןוא עיצַאלימיסַא טײטַאּב
 ןּבילּבעג ןבעל ץנַאג ןייז זיא ,קלָאפ ןופ
 יװ רעמ רעּבירעד זיא'ס .שטנעמטקלָאפ

 קרעװ ענייז ןיא ךיוא סָאװ ,ךעלריטַאנ
 עגנע יד ןדיימוצסיוא ןזיוװַאּב .ע טָאה
 ןפַאשעג ןוא םיליּכשמ יד ןופ קיטַאמגָאד
 ןוא תונווּפ עקיטייז ּבילוצ טינ רע טָאה
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 ,רעזעל םעד ןרעלקוצפיוא ידּכ ,ןצנעדנעט
 ןופ גנַארד ןטסקיניײװעניא םעד סיוא רָאנ
 ןטסדנצנעלג םוצ .רוטַאנ:רעלטסניק ַא
 טנעלַאט רעשירעלטסניק ס--ע ךיז טזייוו
 ןיא ןענייז סָאװ קרעװ ענייז ןיא סױרַא
 זנוא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא יז ןיא .ןזרעפ
 רעשידי רעטסדנטײדַאּב רעד רָאנ טינ
 :רכומ עלעדנעמ רַאפ רעלעטשטפירש
 ?טסניק רנטשרע רעד ךיוא רָאנ ,םירפס
 :ָאמ ןיא ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא רעל
 סרעדנוזַאּב ,טרָאװ םעד ןופ ןיז םענרעד
 ,ס--ע םילשמ יד ןענייז טנכייצעגסיוא

 :רָאי ַא דלַאּב ,םויה:דע ךָאנ ןענעק סָאװ
 טנכערעג ,גנוסַאּפרַאפ רעייז ךָאנ טרעדנוה
 ןופ ןרעטסומ עטסעּב יד ןשיװצ ןרעוו
 ןדלעה יד .,גנוטכידלּבַאפ רעשידיי רעד
 טוג עטלַא יד ןענייז םילשמ ס--ע ןופ
 ,ןשטנעמ -- ןענָאזרעּפילּבַאפ עטנַאקַאּב

 ;ןדגַאטשנגעג עטּבעלַאּבמוא ,םייה:ילעּב
 :ץג ןענייז ייז ןעוו וליּפַא ,ןטעשזויס יד

 ןענייז ,רעטכידלּבַאפ עדמערפ ןופ ןעמונ
 לָאמגײק רעּבָא ,טשידִיירַאפ שירעטסיימ
 טיקשיּפיט רעד ןופ ןובשח ןפיוא טינ
 רעד ;ןדלעה:לּבַאפ עטריפעגסיורַא יד ןופ
 :ירַא יד טימ לופ ,ליטס רעּפרַאש רעצרוק
 2יילגרַאֿפ ,רעדליּב ,ןקורדסיוא עטסלעניג
 ,ךַארּפש ענייר עקיטפַאז עכייר יד ,ןשינעכ
 רעד ,זרעפ רעשימטיר רעטכיײל רעד
 רעײז ,רעכעלריטַאנ קידנעטש טעמּכ
 טפָא טמַארג .ע םגה) םייר רעשינָאמרַאה
 סָאד -- (טקעֶלַאיד ןשילוּפ םעד טול
 םעד .םילשמ ס--ע ןופ תולעמ יד ןענייז
 :ַאּב ןטוג ,ןכיירטגנורַאפרע ,ןגולקסנבעל
 רעד טימ טרעדליש סָאװ ,רעטכַאבָא
 ,עטוג סָאד ייט טפַאשיײרטעג רענעגייא
 .רע ןוא ןשטנעמ ןיא עטכעלש סָאד ייס
 םעד .ע ןיא ךיוא רימ ןעעז ןעגנוגייש
 --ןעמַארגיּפע ןוא ןעמזירָאפַא ןופ רּבחַמ
 טנכייצעגסיוא ןענייז סָאװ ,ךעלסעװָאטַאק
 רָאמוה ןקידװעליּפש םענייפ רעייז ךרוד
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 ךיילגוצ קידנּביילּב ,ץיוו ןשידיי תמא ןוא

 רעפרַאש רעצרוק רעד טול שִיעּפָארײא
 :ומ ענייפ ןפַאשעג ךיוא טָאה .ע .םֹרָאְפ
 לחרח יו ,עיזעָאּפ רעשיריל ןופ ןרעטס
 :כרוד זיא סָאװ ,"רבק סדניק ריא יב
 ןופ ןָאט ןרעטױל םעד טימ ןעגנורדעג
 עטסערג סָאד .דילסקלָאפ ןשידיי םעד
 עמעָאּפ ןייז זיא ןזרעפ ןיא ס--ע קרעוו
 םּופ סרעלליש טמַאעגכָאנ ,"טכעל סָאדח
 םעד ןּבעג ליו רעטכיד רעד 106
 ענעדיײשרַאפ ןיא ןשטנעמ םעד ןופ לרוג
 טנערּב טכיל סָאד .ןּבעל ןופ ןטנעמָאמ
 רעקינייװ טרעוו'ס ,סיוא זייוװכעלסיּב ךיז
 ןבעל סָאד -- טפַארק רעקינייװ ,בלח
 ךַאז רעצנַאג רעד ףיוא .סיוא דלַאּב זיא
 ןבעל סָאד ,רעיורט ןופ ןָאט ַא טּבעװש
 ?טסוּפ ַא רעּביא טּביילּב סע ,לענש טפיול

 ױזַא ,םילשמ ענייז יו טקנוּפ ןוא .טייק
 יוִצ טשידיירַאפ "טכעלז ס--ע ךיוא זיא
 ןטנעמָאמ עשיפיצעפס יד וצ טסַאּפעג
 רעד ףיוא קידנקוק טינ ,ןּבעל ןשידיי ןופ
 :ינחדּב לסיּב ַא ס--ע ןופ טיײקוװיטימירּפ
 רימ ןענעקרעד ,טסנוקסגנורעדליש רעש

 :יךי רעד ןופ רעטסיימ םעד ָאד ךיוא
 רעד ןופ ןַאמ םעד ןוא ךַאוּפש רעש
 ןיק טינ טָאה סָאװ ,עכָאּפע?הלּכשה
 ?כעלמיטסקלָאפ רעשידיי רעד וצ האנש
 רָאמוה םעד טימ יז טכַארטַאּב  ןוא טייק
 ;קעיּבָא ,רעטכַאּבָאַאּב ןוויטקעיּבָא ןַא ןופ
 ,ןּבעל ןשידי ןופ רערעדליש רעוויט
 =ןלּכשה ןופ טסיצילּבופ טינ ,רעלטסניק
 :ַארד ןייז ןיא .ע ךיוא טיילּב ,ןלַאעדיא
 ןצנעדנעט עשיליּכשמ יד ,"עלעקרעסא עמ
 :עגרעּביא רעד ןיא רָאנ ָאד רימ ןליפ
 :רָאפ יד ןופ עיצַאזילַאעדיא רענעּבירט
 רעד ןיא רוד םעיינ םעד ןופ רעייטש
  םעד ,יןטרעלקעגפיואא םעד ןופ ןָאזרעּפ
 ןענייז שירענָאזער .ךילדער טנעדוטס
 :ַאוצ ןעייטש סָאװ ,ןענַאזרעּפ יד ךיוא
 יד ןגעק ּפמַאק ןיא ןכילדער טימ ןעמ

726 

 ריא ,עטּבילעג סכילדער - עדניה) עטלַא |
 =יא יד ןענייז רעּבָא רַאפרעד .(רעטָאּפ

 ןוא טוג קיטש םעד ןופ ןדלעה עקירעּב
 ןידלעהטּפױד יד .טנכײצעג קידעּבעל
 לייח:תשא ןַא ןופ ּפיט רעד ,עלעקרעס
 ,ןדיי ייּב עכָאּפע:סטַאכרַאירטַאמ רעד ןופ
 טלַאה ,ןירעזייּפש יד זיא יורפ יד ןעוו
 =עג עלַא טריפ ,זיוה עצנַאג סָאד סיוא
 טּביײלּב ןַאמ רעד ןעו תעשּב ,ןטפעש
 2עלַאּב-טסעק רענעדייז רעקיּבײיא רעד
 טכַארּבעגסױרַא טלוּב רעײז זיא ,לסעּב
 טימ וליפַא בױא ,עידעמָאק רעד ןיא
 :לעװ ךרוד ,ןּברַאפ עטכידעג וצ עכנַאמ
 יד ןכירטשרעטנוא לי רּבחמ רעד עכ
 =רע רעקיזָאד רעד ןופ טײקלַאמרָאנמוא
 יז טפיירג ןוא ןּבעל ןשידיי ןיא גנונייש
 :סױרַא ןייפ רעייז טּפָא ,עקידעּבעל .ןָא
 ןיא טינ ךיוא ןלעפ ןכירטש עטכַארּבעג
 =עיּפ רעד ןופ ןענָאזרעּפ עקירעּביא יד
 :ָאלעמ לט םוצ רעד וליּפַא ןוא ,עס
 =לֹּכ ףוס זיא רעריא ןָאט רעשיטַאמַארד

 רוטַארעטיל:טיצ רעד ןופ העּפשה ַא ףוס
 -פער עלַאטנעמיטנעס-שיטנַאמָאר עריא טימ
 =רעסח זיא ,ןעמונעג רעּבָא ללכּב .ןסקעל
 :ָאק עשיטסילַאער עקידעּבעל ַא "עלעק
 רַאפ ,רעקיסילפ ַא ןיא ןּבירשעג ,עידעמ
 ףעלנייועגרעסױא שממ טײצ רענעי

 טול ךיוא ןוא ,ךַארּפש רעכעלמיטסקלָאפ
 רעד ףיוא יז טייטש עיצקורטסנַאק ריא
 =נָא טסנוק רעשיטַאמַארד רעד ןופ ךיוה
 עידעמָאק רעד ןיא ץלַא .ה"רי א14 ּבייה
 =נביײרש ,טָאה .ע זַא ,רַאּפרעד תודע טגָאז
 יז ןעעז וצ ןעניז ןיא טַאהעג ,יז קיד
 עכלעו ,עניּב רעד ףיוא טריפעגפיוא
 טָאה רע .טנעקעג טוג תועמשמ טָאה רע
 טָאה רע יװ טקנוּפ ,טּבעלרעד טינ סע
 =ָצג קרעװ ענייז ןעז וצ טּבעלרעד טינ
 =לפפיוא עטנַאקַאּב צטשרע יד .טלורד

 יד ;1862 ןופ זיא "עלעקרעס? ןופ גנור

 כָאט ַא ,יקסמינָאלס גילעזיםייח ןופ יורפ
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 רעקיטַאמעטַאמ ןטסואוװַאּב ןופ רעט
 ,יורפ עטעדליּבעג ךיוה ַא ,ןרעטש םהרבא
 ?טימ ןַאד טָאה ,ןירָאטַאלימיסַא ןַא עבטּב
 רימָאטישז ןייק עשרַאװ ןופ טכַארּבעג
 ןרָאװעג טמיטשַאּב זיא ןַאמ ריא ואוו)
 ?רעניּבַאר רעד ןופ רָאטקעּפסניא סלַא
 םענעּברַאטשרַאפ ןופ טרָא ןפיוא לוש
 ס--ע ןופ עיּפָאק ַא (םיוּבנעכייא בקעי
 ביל רעיײז טגעלפ יז עכלעװ ,עידעמָאק
 ןוא עטנַאקַאּב רַאפ ןענעיילוצרַאפ ןּבָאה
 יד ;טריפעגפױא יז יז טָאװ םעדכָאנ
 ןופ רעליש יד טליּפשעג ןּבָאה ןלָאר
 ךיז טָאה סרעדנוזַאּב ;?ושרעניּבַאר רעד

 םהרבא עלַארלטיט רעד ןיא טנכייצעגסיוא
 גנולעטשרָאפ יד ןוא ,(עז) ןעדַאּפדלָאג
 :עג טױל ,רָארופ ַא טכַאמעג טָאה ללכּב
 :םיוא ןּבָאה ךיוא ןעמ לָאז ,תועידי עסיוו
 ענעדיישרַאפ ןיא "עלעקרעסח טריפעג
 סלַא ןליוּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש
 ןופ גנוריפפיוא עטשרע יד ,ליּפש*םירוּפ
 רימ ןּבָאה רעטַאעט ַא ןיא "עלעקרעסא
 ַא וצ ,(עז) ןרענרעל .י .י ןעקנַאדרַאפ וצ
 "עלעקרעסא טָאה גנוריפפיוא רעטײנַאּב

 ןיא 1923 טסּברַאה ןעװעג הכוז טשרע
 רעטנוא "רעטַאעט:לַארטנעצז רעװעשרַאװ
 ןוא ,וָאקרוט טנומגיז ןופ ישזער רעד

 טלדנַאװרַאפ זיא גנוריפפיוא עקיזָאד יד
 ןשידי ןרַאפ בוטיסוי ַא ןיא ןרָאװעג
 עטױעטסײגַאּב קידנפורסיורַא ,רעטַאעט
 רעשידי רעצנַאג רעד ןיא סעיזנעצער
 רעד ןיא ןײזטסואווַאּב סָאד -- .עסערּפ
 ךַארּפש רעשידי רעד וצ ס--ע גנויצַאּב
 רענעק ַא ןילַא ,קידרעוװקרעמ שממ זיא
 ןדעי סא ךָאד רע טדיימ ,שטייד ןופ
 ידי עגייז ןיא ןעמזינַאמרעג ןופ רוּפש
 רַאפ םיא ןלעפ סע ּבױא .קרעװ עש
 ,שידיי ןיא רעטרעװ ףירגַאּב ןסיוועג ַא
 רעד ןופ טסייג ןיא ןפַאש ייז רע טווּורּפ
 2ײז ןעגנודליּבטרָאװ ענייז ןוא ,ךַארּפש
 --יצפיוא ,לשמל) ןטָארעג רעייז טּפָא ןענ

 11 .צ ןָאקיסקעל
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 ?נָא--םיקנײרַא ;טְקַא ,גוצפיוא טָאטשנָא
 טָאטשנָא -- לטעצכוז ;טירטפיוא טָאטש
 יד/ ;רעטסיגער ,שינעכײצרַאפ:טלַאהניא
 טָאטשנָא -- "גרעּבמעל ןיא זיא השעמ
 ס-ע .(וו"זַאא "רָאפ טמוק גנולדנַאה ידז
 רעשידי סלַא טּפַאשרעטסײמ עסיורג
 יא יד ןיא קיטנעק ךיוא זיא טסיליטס
 ענייז ןופ ןטנעמגַארפ ענעּבילּבעגרעּב

 סָאװ ,ַא"א םיליהּת ןופ ןעגנוצעזרעּביא
 ?דנצנעלג סלַא ןעניד םויה-דע ךָאנ ןענעק
 =רַא ינימ עכלעזַא רַאפ ןרעטסומ עטס
 םענייפ םעד רַאפ תודע ןענייז ןוא ןטעּב
 ןוא ןָאט ןוא ליטס רַאפ ס--ע שוח
 ךיוא ןענייז טנַאסערעטניא רעייז .ןַארּפש
 =נוטכידרעּביא ןוא ןעגנוצעזרעּביא ס--ע
 --"דײהלַאװװ יו ,רעטכיד עשטייד ןופ ןעג
 ןופ -- "ברע ףעד; ,טסיילק ןופ עדַאלַאּב
 סיָאלַא ןופ -- יוריוו:הנמאנז ,רעלליש
 ןייק ןעוועג טינ זיא .ע .א"א רעיומולּב
 ןכיוה ַא טימ רענעקטלעוו ןייק ,רעמרוטש
 רעד ןופ ןוז ַא ןעװעג זיא רע ;ילפ
 רעּבָא ,ליטס ןוא הצילמ ריא טימ ,הפוקּת
 ןייז ,ךַארּפש ערַאלק ךעלרעדנואוו ןייז
 ןשידי םוצ טײקטנעָאנ עקידרעווקרעמ
 ַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה ןּבעלסקלָאפ
 ןּבָאה קרעװ ענייז סָאװ ,רעלעטשטפירש

 ?ָאטסיה-רוטלוק ַא רָאנ טינ םויה:דע ךָאנ
 :שירַארעטיל ןייר ַא ךיוא רָאנ ,ןשיר
 ?ןצוצ יאדּכ זיא'ס--.טרעוו ןשירעלטטניק

 רָאנ טינ טַאהעג טָאה .ע זַא ,ןּבעג
 ףיוא רָאנ ,טנעלַאט ןשירעלעטשטפירש ַא
 טָאה סע ;ןטייקיעפ עשירעלָאמ עשּביה
 רע סָאװ ,דליּב ןטלעז ַא טיהעגפיוא ךיז

 ןייז ןופ ןורּכז יפ:לע טלָאמעג טָאה
 :כעלנע יד ןוא םיוּבנעכייא בקעי דניירפ
 "יא ןיּב רַאּברעדנואוו ןעוועג זיא טייק
 | ,גגושַאררעּב

 ןיא ,"עיפארגָאילּביּב עשידוי , ,םיוּברעדעצ .א

 ןיא ,רעּבָאלטָאג .ּב יא ;23 ,1869 ,"רשבמ לוק,

 יודא ,ץנה ;253 'ז ,{ ,"ב"פ ,דויע ס--ע"ש
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 ייא עײרפ ַא) 19 ,1808 "הריפצה , ןיא ,?לודגה
 טימ "ןרעּב עמורפ, לּבאּפ ס--ע ןופ גנוצעזרעּב
 ,"םילשמ ס--עא ,6 ;(רּבחמ ריא ןגעװ הרעה א

 תודלוּת, ,ורא {7 ,1889 ,"טַאלּבסקלָאפ ,דויא ןיא

 ,1889 ,"ץילמהפ ןיא ,"תרּבודמ תידוהי תורפס רצוי

 ,80040848 ןיא ,(וָאנּבוד .ש) .מ .ס ;1100 6

 .כישעג יד, ,סעגיּפ ר"ד 153--52 ז"ז ,{ ,0

 ---95 ז"ו ,{ "רוטַארעטיל רעשידוי רעד ןופ עט

 --31 ז"ז ,"סקנּפ םעד, ןיא ,לעּפאק ,א ר"ד ;8

 ,ןירָאג .ּב ;"תונורכז ענײמ, ,ץרפ ,ל , 48

 זײז ,{ ,"רעטַאעט ןעשידיא ןופ עטכישעג יד,

 רעד וצ טרָאװכָאנ ,(ןָאסלעדנענמ .ש 1000

 5צֵאש בקעי ר"ד ;"םילשמ,, ס--ע ןופ עּבַאגטױא
 ,"ץשָאמאז ןופ עקיטריּבעג ןדיי עטמירַאּכ ,יק
 ;23 ז"ז ,1--2 ,1921 ,16/4 2/0015/2 ןיא
 ,| ,"עלעדנעמ זיּב ןָאסלעדנעמ ןופ, ,ןעזַײר .ז

 שָארעטיל ןיא ,(שטיװַאר ךלמ) ;332--269 זיז

 ,"ןטָאדקענַא-.ע} ,יזנכשא ,ש 115 ,"רעטעלּב עשיר

 רעד ןופ עדײזירעטלע רעד, ,ךיײרנײװ .מ ;23 ,ֹוס

 ,רלעפנעזָאר .ש {67 ,וס "רוטארעטיל רעשידיי

 ןיא ,ןרָאהנײא .א 1111 ,1924 ,"טילַאעט, ןיא
 26 ןופ "לַאנרושז ןעגרָאמ , ןוא 1924 ."טגייה,
 "רעס, ןופ םיתמה תיחּת רעד , ,לארטַאעטַא 2

 ,ילטײצ ןרהא ן"גנוטײצסקלָאפ; ןיא ,"עלעק

 ,"טנעמָאמ} ןיא ,"ענהיב רעד ףיוא ,ע,

 25/ןװ1 -- 1828) רעּב-ןמחנ ןָאזלעמע
 ,טנגעג רעקלַאװּוס ,יקַאש ןיא .ּבעג (0
 ןעוועג זיא ,(91--1815) ךורּב ,רעטָאפ ןייז
 עקינייא ןופ רּבחמ ןוא ןדמל רעסיורג ַא

 "היבצ ימואּת/ ,"הנוי יפנכ/ יוװ ,םירפס

 עשידיי ַא ןעמוקַאּב .ַא"א (1891 ,ָאגַאקיש)

 ?גָאװעגסיוא רָאי 23 .וצ .ע טָאה ,גנויצרעד

 טצעזַאּב ךיז ןוא עקירעמַא ןייק טרעד

 ןטלַאהעג טָאה רע ואװ ,ָאגַאקיש ןיא

 ןיא בושי רעשידיי רעד זַא ,יירעקורד ַא

 טָאה ,ןסקַאװ וצ ןּבױהעגנָא טָאה ַאגַאקיש

 טַאלּבנכָאװ שידיי ַא 1877 טעדנירגעג .ע

 ןופ ענייא ,"עסערּפ עשיטילעַארזיא ידח
 2ָעֹמַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עטשרע יד

 ?וצ טריטקַאדער טָאה רע עכלעוו ,עקיר
 :ָאטױַא ןיא סוקרַאמ ,ל ,ש טימ ןעמַאז
 ךיוא טָאה טפיחשטייצ יד ,טסייג ןשיסקָאד
 לכיה; גנולײטּפָא עשיערּבעה ַא טַאהעג
 לּפלפמ ךיז ןּבָאה םידמול ואוו ,"הירבעה

 7240 גרעּבסַאילע --- םיוּבלע -- ןָאזלעטע =- רעגניטע

 זיא'ס ןוא הדיקח ןוא הרוּת ןיא ןעוועג
 ?םרָאפער ןגעק ּפמַאק ַא ןרָאװעג טריפעג
 :ַאר רעגַאקיש םעד ןגעק טרפּב ,םוטנדיי
 רעכלעוו ,לַאטנעזלעפ דרַאנרעּב ר"ד יַאּב
 סָאד ןרעטכיילרַאפ וצ טגיײלעגרָאּפ טָאה
 ףיוא הלימ קידנטייּברַאֿפ ,ןייז רייגמ
 ןיא ץנעטסיסקע רעקירעיג ַא ךָאנ ,הליבט
 קוק טינ ,"עסערּפ עשיטילעַארזיא יד;
 ץנַאג ןיא גלָאפרע ןשּביה ריא ףיוא קיד
 ,ןרָאװעג טלעטשעגּפָא ,עקירעמַא:ברעמ
 רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה ,ע ןוא
 זיא רעטלע רעד ףיא ,קיטסילַאנרושז
 ?עכיזרַאפ ַא ןופ טנעגַא ןַא ןעוועג רע
 | .עינַאּפמָאק=סגנור

 ,1916 "דרָאקער ןעשידיא; ןיא ,(רמרמ) יבצ ןמלק

 יד ,ראילָאמס .ב ;1923 2/ׁש| "טייהיירפ, ןיא
 ,"םענייניא  ןיא ,"עגאקיש ןיא עסערּפ עשיאיירּבעה

4, 1, 

 -- 1902) חשמ םיוּבלע
 1917 טניז .עשרַאװ ןיא ,ּבעג (

 ר"א "טַאלּבסקלָאפ רעודָאלפ ןיא טקורדעג
 ןוא רעדיל עטכייל עגיילק ןַאהַאק ,ל ןופ
 גרעבמעל ןיא 23--1920 ,ןענָאטעילעּפ
 :ָאק רעלענָאיצקַאדעװ רעד ןופ דילגטימ
 :ױעטעּברַאק טַאלּבנכָאװ םעד ןופ עיגעל

 רעטסקינײװענא 1925 טניז ,"עמיטש
 ?סקלָאפ םעיינז רעזדָאל ןופ רעטעּברַאטימ
 2עפ ,ןעלקיטרַא טּביירש רע ואוו ,טַאלּב
 ךיוא ,ןכַאז עשיטסילַאנרושז ןוא ןענָאטעיל
 רעזדָאל .ַא"א יקס --לע ,םעלּב ּפיא
 רעװעשרַאװ רעד ןופ טנעדנַאּפסערָאק

 ,?גנוטייצסקלָאפח

 -נַאסקעלַא (אנכש) גרעּבסַאילע
 .ּבעג (1924 ןצונו -- 1878 22/טז0 רעד

 סָאװ ,עילימַאפ רעכייר ַא ןיא ,קסנימ ןיא
 ןוא ל"שר טימ ןעוועג סחיתמ ךיז טָאה
 ,רעטָאפ ןייז .לאומש יר בר רענליוו םעד
 "עג םיא טָאה ,ריקנַאּב ַא ,הנוי:לאומש

 טשרעוצ ,גנויצרעד עשיעּפָאריײא ןַא ןּבעג

 ?מיג ןיא ןַאד ,סניטנַאנרעוװּוג עשטייד ךרוד
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 ,1897 טקידנעעג טָאה .ע עכלעוו ,עיזַאג
 ?ערבעה ןענרעל ךיוא םיא טוָאלעג
 ןיא םגה ,שידיי ןופ טיהעגּפָא רעּבָא ,שֵי

 הָאנ טדערעג ןעמ טָאה יוהנרעטלע
 טקידנעעג ,שידיי

 ;יזיפ םעד 2
 :ַאמעטַאמ=שילַאק
 טעטלוקַאפ ןשיט

 רעװקסָאמ ןופ
 ,טעטיסרעווינוא
 .ַאּב ךיז רע טָאה
 .שטייד ןיא טצעז
 ןיא טשרעוצ ,דנַאל
 ןעוועג טייצ עסיוועג ַא זיא רע ואוו ,ןילרעּב

 ןוא ,ןטסופסהסמ 6022 םעד ןופ רעטייל

 טּפױהרעד ךיז ,ןעכנימ ןיא 1907 טניז
 רעד ןופ ןעגנוצעזרעּביא טימ ןּבעגעגּפָא
 :9ג ,שטייד ףיוא רוטַארעטיל רעשיסור
 רעצעזרעּביא רעטסטנַאקַאּב רעד ןרָאװ
 ןיא קידנּבעגסױרַא ,טיּבעג םעד ףיוא
 רעּביא ןגָאלרַאפ עשטייד ענעדיישרַאפ

 ?ָאנ ,רעלעטשטפירש עשיסור ןופ .ּב 0
 רעשידיי רעד טימ ןרָאװעג טנַאקַאּב טנע
 םורַא טשרע רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש

 טימ אשמו:עגמ ןעמיטניא ַא ךרוד 5
 טָאה ,ןעכנימ ןיא ןזיירק עשידייײחרומ יד
 שטייד ףיוא ןצעזרעּביא וצ ןּביױהעגנָא רע
 :טכעלטנפערַאפ ןוא שידי ןופ ךיוא
 ,ל ,י ןופ ןעגנולייצרעד עטלייוועגסיוא

 .גיא/) 164614046 (1650010860 ט"א ץרּפ

 ;רעד גנולמַאז ַא ;(גיצּפייל ,?גאלרעפלעז
 0544 ט"א שַא ,ע"ש ,ץרּפ ןופ ןעגנולייצ
 =ייוװ ,רעייהנעּפיק ג"פ) 14019006 240161

 ןלַאסָאלָאק ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,(רַאמ
 סעצרּפ ;םלֹוע ןשידיי;טינ םייּב גנַאגּפָא

 2ל ,ר ג"פ) (002591815016 (650110116

 ןץופסמאס 666 סעלעדנעמ ;(ןיװ ,טיוו
 (05006019006 ;(ג"פ .זרעד) אזטמממס

 ,יכנא ,שַא ,ע"ש ,ץױּפ ןופ -- ןאסעטס11ס/

 ךַאווש

 גרעבסאילע

 050- ;(רעללימ גרָאעג ג"פ) ןַאמשירפ
 שןײרַא ןַא טימ -- 408616 ץס( מע,

 ;(ג"פ .זרעד) ןטָאנ ןופ ןליּפשייּב ןוא ריפ
 ?סיוא ,ּב ייווצ --- (034140150065 7

 ,ץרּפ ןופ קרעװ עשיטַאמַארד עטלייוועג

 ;(ג"פ .זרעד) רעטייוו ,ןידרָאג ,שֵא ,ע"ש

 ,רעד) 16616 06 2100096+ ס--ע"ש

 אזמ 840מ001 סנָאסלעגרעּב דוד ;(ג"פ

 ?עלַא ךָאנח ןוא (ןילרעּב ,ץרַאה .ּב ג"פ)
 טרדיי) 029 2006 טסזמ 11606 ט"א "ןעמ

 ;סױרַא ךיוא טָאה ,(ןילרעּב ,"גַאלרעפ רעש
 ןַא גנוצעזרעּביא רעשטייד ןיא ןּבעגעג
 52264 ט"א "םידיסח להקח ןופ לַאװסיוא
 (1916 ,רעללימ .ג ג"פ) ןקס1015006ז }0060
 "הניארו הניאצא ןופ טנעמגַארפ ַא ןוא
 2רדךייװ) 016 261פ6זט098 161094/6ז0 ט"א

 ס--ע םגה ,(23 .ּב ,1921 ,?יירעכיּב עש
 ,נולעג רָאנ טינ ןענייז ןעגנוצעזרעּביא
 וליפַא ןּבָאה ייז ןופ עכנַאמ ןוא ןעג

 ןופ קיטירק עפױַאש ַא ןפורעגסױרַא
 רעּבָא יז ןּבָאה ,ןַאמפיוק יכדרמ?ץירפ
 רעד רַאפ גנוטיײדַאּב עסיורג ַא טַאהעג
 יל רעשידיי רעד ןופ גנוריזירַאלוּפָאּפ

 ךיוא זיא .ע ,דנַאלשטיײד ןיא רוטַארעט
 18615006 יד ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג
 ךָאנ ,18--1915 ןילרעּב ,א10/16

 ןיא עיצקַאער רעד ןופ ףמוירט םעד
 תופידר ןענַאטשעגסױא רע ןיא ןרעײּב
 ףעשיטסישַאפ = שיטימעסיטנַא רעד ןופ
 ,ןרָאװעג טריטסערַא 1924 ,גנוריגער
 ןיז ףיױא טקריוװעג רעװש טָאה סָאװ

 יורפ ןייז זיא ֹוצרעד ;ץרַאה
 הסיפת םישדח ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ
 :שטיידז ןיא גנוקידלושַאּב רעד רעטנוא
 ,ןעכנימ ןופ טקישעגסיױרַא ,"טייקכעלדנייפ
 ןיא טּבעלעג םישדח עכעלטע רע טָאה
 ךָאנ ןּברָאטשעג ןיא רע ואװ ,ןילרעּב
 | ,ןדייל ערעווש

 "װא בײהנָא עסערּפ עשידי ןוא עשטייד לז

 ,1924 טסֹוג
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 --'1851) (ןַאמרעה) םייח ווָאשַאילע
 סרעטומ רעד ןופ .ענליוו ןיא .בעג (8
 סעירול ףעקסנימ יד ןופ טמַאטשעג דצ

 רּבחמ םסעד ,ןירעּפלײה לאיחי יר ןופ ןוא

 'ר ןיא טנרעלעג ."תורודה רפס; ןופ

 .,טירַאּב עלעקנַאי 'ר  ייּב ןיולק סהלעמ
 רימ ףעד ןופ תובישי יד ןיא ךָאנרעד
 חחמש יר ןופ בורק סלַא ,ןישזָאלָאװ ןוא
 ישןָאלָאװ קחצי'ר ןוא .רעװַאלסישטמַא

 =שאֹר ןופ תוברקתה סיורג טַאהעג רענ
 =עג ןוא ןילרעּב הדוהי:יבצ:ילּתפנ הבישיה

 ןיא ןכיגניא רעּבָא ,שיט ןייז ייּב ןסעג
 :ןײרפַאּב ךיז ,ליּכשמ ַא ןרָאװעג רע

 בייל:הדוהי ןוא ןַאמלוש ןמלק טימ טעד

 ןיא רעדורּב ןייז וצ קעװַא ןַאד ,רָאטנַאק
 ,ןילרעּב ןייק טרָאד ןופ ןוא גרעּבסגיגיק
 סורַאצַאל השמ .ּפָארּפ ייּב טרידוטש ואוו
 םוידוטש ןייז טקידנעעג .,לעסַאק דוד ןוא
 :יגער ַא ןעמוקַאּב ,1868 רערעל סלַא
 םייהסנּבַאש ןיא טשרעוצ עלעטש-סגנור

 רעד תעּב ,םײהלקיּבוַאנ ןיא םעדכָאנ ןוא
 2רעּביא המחלמ רעשיסיירּפ:שיזיוצנַארפ

 םִא טכַאװ ידח שיערּבעה ףיוא טצעזעג
 יד ייּב ןּבױהרעד ןירָאװעג ןוא "ןייר
 =עג ,עקירעמַא ןייק קעװַא 1871 ,תוררש
 ,י"ג ,גרוּבסנרעדנַא ןיא רעניּבַאר ןעוו
 ףדורװ לּפמעט עגַאקיש ןיא ךָאנרעד
 הנותח 1873 ,("לא תיּבק טציא) "םולש

 ןוא טפַאשרעניּבַאר יד טזָאלרַאפ ,טַאהעג
 :עט רעשירַארעטיל רעד ןּבעגעגּפָא ךיז
 ןוא שידיי ןיא רעדיל ןּבירשעג ,טייקיט

 :בעה ןיא ןצנעדנַאּפסערָאק ןוא ןעלקיטרַא

 טצעזעגרעּביא ,שטייד ןוא שילגנע ,שַיער

 ,שידיי ןופ ןכַאז ענעדיישרַאפ שילגנע ןיא

 ,שיסור ,שטייד ,שילָאינַאּפש ,שיערּבעה

 :קַאדער טָאה ,שינַאּפש ןוא שיזיוצנַארפ
 :טײצ עשידיי;שילגנע עקינײא טריט

 .ךוּברָאי ןשידײ-שינַאקירעמא  םעד טול *

 םיא ףיוא ןּבָאה

 744 וועשאילע -- װָאשַאילע

 סיאול:.טס ,16שופװ 1ז1טג06 יו ,ןטפירש
 ?ספליהעג ןעוועג ,1884 ,0001460+ ,1
 1911 ת6:0ז06 6064 ןופ רָאטקַאדער

 :ספליהעג טיוט ןייז זיּב 1908 טניז ןוא
 ןיא ,806/ םזוו אסשפ ןופ רָאטקַאדער
 :בעה גנולמַאז ַא ןּבעגעגסױרַא םרָצפכוּב

 ףסילא השמ רֹּב םייח פ"א םיריש עשיער
 =עג רעד רעּביא לכיּב שילגנע ןַא ןוא
 ןוא ָאגַאקיש ןיא ןדי יד ןופ עטכיש
 יד ןּבירשעג ךיוא םעד ןגעוו) סיָאניליא
 :רעּביא ַא"צ טָאה ,()6 רעד ןיא ןעלקיטרַא
 עשיערּבעה סנָארייּב שידיי ףױא טצעזעג
 ןיא) "יז רַאפ טנייװ ,ָא/ עידָאלעמ

 ,1909 ָאגַאקיש ,"דיא רענַאקירעמַא םעדז
 ,(ינויצ ,ר ןופ ר"א

 : ,רמרמ .ק ןופ גנולייטטימ

 רָאדיסיא (לארשי) װעשַאילע
 וװָאק ןיא ,ּבעג (1924 13/1 -- 1873 13/18)
 2ײש ַא ןופ ,דניקלַאז-המלש ,רעטָאפ ןייז .ענ
 דניקרעטסעווש ַא ,רעגַאז ןיא החּפשמ רענ
 קַאז םייח 'ר ןופ
 ?לעדנַאמ יד ןוא
 עכלעוו ,סמַאטש

 עסיורג ַא טַאהעג
 ןיא זיא ,העּפשה
 ןעוועג טנגוי רעד
 ײייפ ַא ,ליּכשמ ַא
 ,רעערּבעה רענ
 רעּבָא ,רעכיּב עשטייד ךיוא טנעיײלעג
 גנוקריו רעד רעטנוא ,הנותח רעד ךָאנ
 טָאה יז) םיבורק עמורפ סּבײװ רעד ןופ
 רעד תמחמ ןוא (ןליוּפ ןֹופ טמַאטשעג
 ?עגײא רעד ןופ טעטיזעיגילער רעפיט
 טרעקעגמוא ךיז רע טָאה ,רוטַאנ רענ
 =שידיי רעקיטכרָאפסטָאג רעטלַא רעד וצ
 ַא ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש ןוא טייק
 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .קינרסומ
 ואוו ,ענֹווַאק ןיא םיטַאּבעלַאב עטסבושח

 ?רוטקַאפונַאמ סיורג ַא ןטלַאהעג טָאה רע
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 ךיוא ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ ,טפעשעג
 יד ,סדניקלַאז הרש:היח ,יורפ ןייז ןופ
 :ױרג ַא טימ ,"תרפא עלערימז רענוװָאק
 ?סנּבעל ןקרַאטש ַא ןוא עיזַאטנַאפ דעס

 ,שילױּפ ,שטייד ןופ ןירענעק ַא ,ליפעג
 ףיוא רָאלק ךיוא ייּברעד ןוא שִיערּבעה
 םעד ןוא רוזחמ םעד ,רודיס םעד קינײװסױא
 טּבעלעגרעּביא טָאה יז) "הניארו הניאצ
 רעד וצ טײלנַאּב םיִא ןוא ןוז ןטמירַאּב ריא

 ?ָאמטַא רעקיזָאד רעד ןיא ,(ור רעקיּבײא

 ןשיטַאּבעלַאּב ןעמורפ םעד ןופ ערעפס
 רעּבָא ןיוש טָאה'מ ןעמ ואוו ,זיוהנרעטלע
 עקידנעמוק יד ייז ןשיװצ) רעטכעט יד
 ר"ד ןירעלעטשטפירש ןוא ןירעוט:רוטלוק

 ןליּפש טנרעלעג ,((וועשַאילע רּתסא

 שטייד ןּבײרש ,שיסור ןדייר ,ריװַאלק

 זיא ,שיערּבעה ןענעייל ,שיזױצנַארפ ןוא
 רעטָאפ רעד .ס--ע טייהדגיק יד רעּבירַא
 :רָאּבָאלס ןייק ןעמונעג טּפָא םיא טָאה
 סע ואו ,טָאטשרָאפ רענוװַאק רעד ,עק
 =עּפ עלעציא 'ר ןענופעג ןַאד ךיז טָאה

 :ךסומ יד ןופ רעריפ רעד ,רעגרוּברעט
 רעשלגגִיי טימ טגעלפ רע ןֹוא ,סעקינ
 וצ .לזיילק ןיא ןרעהֹוצ ךיז טייקירעגײנ
 :עג טָאה עלעציא 'ר סָאװ ,תושרד יד
 טייקלקנוט רעד ןיא םלוע ןרַאפ ןטלַאה
 זיּב ךָאנ ןואז .בירעמ ןוא החנמ ןשיווצ
 ןרָאי רעגנילדנעצ ןיא .ע טָאה -- טגייה
 -- ןרַאמעמ ענייז ןיא ןּבירשעג םורַא
 ןוא טעמוא םעד ןסעגרַאפ טינ ךיא ןָאק
 ?כנַאמ ךימ טגעלפ סָאװ ,רעדיוש םעד
 ךָאנ געלפ ךיא ןעװו ,ןעמענמורַא לָאמ
 ןקידנע ךיז טגעלפ סָאװ ,השרד רעד
 רעקימורַא רעד ןיא ברעמ רַאּפ ץרוק
 םעד לָאמַא טימ ןרעהרעד ,טייקרעטסניפ
 הבושק :תולוק עקידנענייװ ןופ רָאכ
 הּתֹא ןאלו תאּב ןיאמ/ ,"הבושנו ונילא
 ןזעיגילער ןופ ןטונימ עקיזָאד יד ."ךלוה
 עפיט טזָאלעגרעּביא ןּבָאה "רעדיוש?
 ?נייק זיא יז ןוא ,המשנ ס--ע ןיא ןרוּפש
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 ?ניא ןרָאװעג טקידיײלעגסױא טינ לָאמ
 ,טעטעזעיגילער רעסייה רעד ןופ ןצנַאג
 רעטָאפ ןייז ןופ טנשריעג טָאה רע סָאװ
 =ַאֹּב ןוא טקינײּפעג טָאה עכלעוו ןוא
 רָאא 10 ןצ  .טײהדניק ןייז ןטכיױול
 ןופ ןסירעגּפָא םיא רעטָאפ רעד טָאה
 ןופ ןעמונעגוצ ,הביבס רעשימייה רעד
 ,טנרעלעג ןַאד ויּב טָאה רע ואוו ,רדח
 :ָארג ןייק ןענרעל טקישעגקעװַא םיא ןוא
 יד ןופ הבישי רעד ןיא ,דנַאלרוק ,ןיּב
 לארשי'ר ןופ טעדנירגעג ,סעקינרסומ
 עכײר יד רַאפ לעיצעפס רעטנַאלַאס
 רעד טימ ןלעװ סָאװ ,רעדניק עשירחוס
 ןייק טינ ןוא םירחוס ןרעוו ןפרַאד טייצ
 =עג ןעמ טָאה הבישי רעד ןיא .םינּבר
 ,שטייד -- תוינוצח תומכח ךיוא טנרעל
 רעד רעּבָא ,קיטעמטירַא ,עיפַארגָאעג
 ןטלַאהעג טָאה'מ ;רסומ ןעוועג זיא רקיע
 ,םונהיג ןטימ רעדניק יד ןקערש ןייא ןיא
 נַאנַאּב טינ רַאפ יז ןפָארטש ןייא ןיא
 יז ןייז ררועמ ןייא ןיא ןוא דניז עגעג

 זנוא טיג ןרָאומעמ ענייז ןיא ,הבושמ וצ
 רעקיזָאד רעד ןופ רליּב קירעיורט ַא .ע

 יד ואוו ,הבישי:ןָאיסנעּפ רעקיטרַאנגיא
 ןוא ץומש ןיא טּבעלעג ןּבָאה םידימלּת
 ,םיחיגשמ עגנערטש יד רַאפ ארומ ןיא
 ,רָאי ייווצ ערעט:ניפ ערעווש יד רעּבָא
 ,ןיּבָארג ןיא טכַארּברַאפ טָאה רע סָאװ
 ?יטיזָאּפ ַא ךיוא םיא ףיוא טַאהעג ןּבָאה
 ַא םיא ןיא טקעװעגפיוא ,גנוקריוו עו
 ןוא תוחוּכ ענעגרָאּברַאפ יד רַאפ שוח

 םיא ןיא ןדנוצעגנָא ,ןּבעל ןופ תודוס

 טסייג םעד ,תוסרוקיּפַא ןופ לרעייפ סָאד
 םעד סיוא .ןשרָאפ ןוא ןעלפייווצ ןופ

 יד ןגעק המקנ ןוא טסעטָארּפ ןופ לישעג

 ללחמ רע טָאה הבישי רעד ןיפ םיחיגשמ
 ןייז טימ ןעמַאזוצ ,איסהרפּב ןעוועג תּבש
 ,ןיּבָארג טזָאלרַאפ סקַאמ רעדורּב ןרעטלע

 :ָאפ ןרעטנוא ארמג טנרעלעג גנַאל ךָאנ

 עסיורג ענעדיישרַאפ ייּב החגשה סרעט
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 5עג םיא זיא ףוס:לּכ=ףוס רעּבָא ,םידמלמ
 םייה רעד ןופ ךיז ןסײרוצסױרַא ןעגנול
 קעװַא זיא ,ןירַא טלעוו רעסיורג רעד ןיא
 ,לושלַאער ַא טקידנעעג ואוו ,ץייווש ןייק

 :רעווינוא יד ןיא ןיצידעמ טרידוטש ןַאד
 .ןילרעּב ןוא גרעּבלעדײה ןופ ןטעטיס
 :ױר םעד ןיא ןעמונעג לײטנָא טָאה רע
 -נעדוטס עקיטלָאמעד יד ןופ ןּבעל ןקיש
 ?עגפיוא זיא סע ואוו ,סעינָאלַאק עשיט
 "רוד רעשידי רעסיורג רעד? ןסקַאװ
 :אּפ יד ,ןעגנוגעװַאּב ערעזנוא עלַא ןופ
 :ָעט ,רעוט יד ,עלערוטלוק ןוא עשיטיל

 ;ַא1 ,ןטסיצילּבוּפ ,רעּבירש ,רעקיטערָא
 וצ ןענַאטשעג רע זיא טנעָאנ סרעדנוז
 ?ןטס עטמיטשעג-לַאנָאיצַאנ עשידיי יד

 סָאװ ,שארּב ןיקריס ןמחנ טימ ןטנעד
 ןשידיי םעד ןדניּברַאפ וצ טכוזעג ןּבָאה
 ןיא רעּבָא ,םזיסקרַאמ ןטימ םזילַאנָאיצַאנ
 =עגנײרַא רע טָאה זיירק ןקיזָאד םעד
 ?רעלטסניק ַא ןופ ןָאט םענעגייא ןַא ןגָארט
 ?יֵל ַא ןוא שטנעמ:עמעהָאּב ַא ןופ ,רוטַאנ
 רעד ןרָאװעג דלַאּב זיא ןוא טַארעט
 רעטסטכוזעג ןוא רעטסטנַאסערעטניא
 :יױרט ןוא ץיווש ,זיירק םעד ןיא שטנעמ
 ,עילָאכנַאלעמ ןוא טייקכיירטסײג ,רע
 ןוא טייקטכייל ,גנולפייווצרַאפ ןוא ןּביױלג
 טסלָאמַאד ןיוש זיא סָאד -- טומרעווש
 :קַארַאכ ס--ע ןיא טשימעגסיוא ןעוועג
 ןגעוו ןיקריס .נ ר"ד טלייצרעד -- "רעט
 ןשידיי םעד ןיא 1894 ןטערטפיוא ס--ע
 ןילרעּב ןיא .ןילרעּב ןיא זיירקנטנעדוטס
 ?לעדייה ןיא (1896 םורַא) רעטעּפש ןוא

 טנרעלעג קיסיילפ רעייז רע טָאה גרעּב
 טגלָאפעגכָאנ ,טנעיילעג ליפ רעייז ןוא
 ?רע ענרעדַאמרעּביא ןוא ענרעדָאמ עלַא
 ,טסנוק ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןעגנונייש
 ךָאנ טָאה רע םגה .קיזומ ןוא רעטַאעט
 ר"ד טָאה ,ןּבירשעג טשינרָאג טעמּכ ןַאד
 :ַאֹב רעטשרע רעד יב ױדרָאנ סקַאמ
 ןיא טריּפשעגסױרַא .ע טימ טפַאשטנַאק
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 ײּב .רעלעטשטפירש ןקידנעמוק םעד םיא
 גנוּבַאגַאּב רעשיטסירטעלעּב רעצנַאג ןייז
 רעד טלעפ םיא זַא ,טליפעג רעּבָא .ע טָאה
 ?סנּבעל ַא שיטסַאלּפ ןטלַאטשעג וצ חוּכ

 :ַאוצ ןכעלשטנעמ ַא ,רוגיפ ַא ,וויטָאמ
 ּוצ םולח?טנגוי ןייז ןופ ןוא ,סיוטשנעמ
 טָאה רעּבײרש:ןַאמָאר רעסיורג ַא ןרעוו
 שוח ןײז טימ .ןעועג שאיימ ךיז רע
 יד ןופ רענייא רע טָאה טייקטכע רַאפ
 עשידיי יד ןיא ןגָארטעגנײרַאי עטשרע
 רַאפ סערעטניא .םעד ןזיירק עשיטנעדוטס
 ךיוא ןוא טיײקכעלמיטסקלָאפ רעשידיי
 יד טצַאשעגּפָא עטשיע יד ןופ רענייא
 ךַארּפש רעשידי רעד ןופ טייקיטכיוו
 =סקלָאפ רעקיזָאד רעד ןופ קורדסיוא סלַא
 ירַארעטיפ רעטשרע ןייז .טייקכעלמיט

 סעּפע ןעוועג זיא שידיי ןיא ווּורּפ רעש
 ןיא טרעדור ןוא טכָאק סעװ ט"א רַאז ַצ
 =יֵלעֶג טָאה רע סָאװ ,"ןמוקיפַא לטעטש
 :רַאפ ןשיטנעדוטס ַא ןיא 1895 םורַא טנע
 פא רע טָאה 98--1897 רעטעּפש ,ןייא
 עשיטסירטעלעב-ּבלַאה רָאּפַא טקורדעג
 ?עמור ןיא גנוטייצ רעשידיי ַא ןיא ןכַאז
 ?ײּברַאװ רע:יינ רעד ןיא ךיוא יו ,עינ
 רע .יקסניּפ דוד ןופ ר"א "גנוטייצ רעט
 טכַארטעג טינ טלָאמעד רעּבָא ךָאנ טָאה
 רעלעטשטפירש רעשידי ַא ןרעװ וצ

 ?טייד ןיא טּפיוהרעד טקילײטַאּב ךיז ןוא
 ,(1895 טניז) ןטכירשטייצ עשיסור ןוא עש

 ר"ד ,דניירפ ןֹוא רבח ןייז ןעו טשרע
 רָאטקַאדער ןרָאװעג זיא ,אירול ףסוי
 ד:ַאװעג טימ םיא רע טָאה ,"דויא ןופ
 ,רעטעּברַאטימ ענייז ןשיווצ ןגױצעגנײרַא
 ןיא טריטויבעד רע טָאה 1899 ןוא
 ?ַאר סירָאמ ןגעוו לקיטרַא ןַא טימ "דויש
 רעד רעטנוא ,לֶע .סיא פ"א דלעפנעז
 *געל ַא רע טָאה טפירשרעטנוא רעקיזָאד
 ןוא ןּבירשעג רעטעּפש ךיוא טייצ ערעג
 טָאה רע .קיטסיצילּבוּפ סיואכרוד טעמּכ

 רעד ןיא דמערפ טליפעג ץלַא ךָאנ ךיז -
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 רע רעכלעוו ןיא ,רוטַארעטיל רעשידיי
 ן"טסַאג רעשַייוג ַא? יװ ןלַאפעגנײרַא זיא
 ךיוא ,טנעקעג קיצניװ ךָאנ יז טָאה רע
 ךיז רע טָאה דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ
 :רעּביא רעשטייד רעד ןופ טסואוורעד
 .סױרַא טלָאמעד זיא עכלעװ ,גנוצעז
 ס'פ ןייז ךיוא ךיז טרעלקרעד טימרעד
 :נוא ךיז טָאה רע ןכלעװ טימ ,קדצרג
 *נוא רָאי רָאּפ עטשרע יד ןּבירשעגרעט
 ןיא ןעלקיטרַא עשיטירק ענייז רעט
 רעּבָא ."עילימַאּפ רעשידויז ןוא ?דויז
 וצ טרעתעגפיֹוא רע טָאה ךיג רעיײז
 ?עטיל רעשידי רעד ןיא רג ַא ןייז
 ןוא בשֹוּת ַא ןרָאװעג זיא ןוא רוטַאר
 סָאװ ,תובשחמ:לעּב ס"פ רעיינ ןייז
 :עג ןסיװ ןייז ןָא םיא טָאה אירול ר"ד
 ּבילוצ םימעט עוויטַאריּפסנַאק סיוא ןּבעג
 ,ןַאד רעד טימ ס--ע ןעגנודניּברַאפ יד
 ?גירגעג סערגנַאק רעלעזַאּב ןט5 ןפיוא
 זיא ,"עיצקארפ רעשיטַארקָאמעד, רעטעד
 :עועגנָא יד ןופ ענייא ןרָאװעג ןכיגניא
 :עטיל רעשידיי רעײנ רעד ןיא עטסנע
 ?ױַאפ 15 רָאי ַא ךָאנ ,1899 םורַא ,רוטַאר
 ןײק ןעמוקעג ,דנַאלסױא ןיא ןעגנערּב
 :עטיל ןשידיי םעד ןיא .ע טָאה ,עשרַאװ
 טריּפורג ךיז טָאה סָאװ ,זיירק ןשירַאר
 יםשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג ,ןצרּפ םֹורַא
 ,טרָאװ ןופ ןיז ןטסעּב ןיא רעעּכָאריײא ןַא
 טיפ ,טקַאט םענעריוּבעגניא ןַא טימ
 ןופ טייקמענרָאפ רעטסקינײװעניא רעד
 טייקטסגרע רעד טימ ,טַארקָאטסירַא ןַא
 ןוא ךיירטסײג ,ןַאמרוטלק םעד ןופ
 :רַאפ רע טָאה ,קידנעיצוצ ךעלנעזרעּפ
 ּפיט ןרעכעה םעד ךיז ןיא טרעּפרעק
 סָאװ ,טגעגילעטניא ןשידיי םעיינ ןופ
 סָאד ןדליּב ןוא ןועלקפיוא טינ טמוק
 :ַאּב וצ ךיז ןײלַא טּבערטש רָאנ ,קלָאפ
 סקלָאפ םעד ךרוד קלָאפ ןטימ ןטפעה
 טניז .רוטַארעטיל סקלָאפ םעד ןוא ןפַאש
 שינַאגרָא עשרַאװ ןיא ךיז ןצעזַאּב ןייז

 ;ָארעטיל רעשידיי רעד טימ ןדנוּברַאפ -
 עלַא ןיא טקילײטַאּב ךיז .ע טָאה . ,רוט
 ,ּב"מז ןוא ןלַאנרושז ,ןטפירשטייצ עשידיי
 =ימַאּפ רעשידויז ,"דויח ןיא טּפיוהרעד
 "טפנוקוצ רעשידויא ,"דניירפ+ ,"עיל
 ?רַאפ רע טָאה לַאנרושז ןטצעל םעד ןיא)
 םעד ץורדּפָא-טַארַאּפעס סלַא טכעלטנפע
 יד ןגעק -- "עלעּביז סָאדװ טעלפמַאּפ
 טכַאמעג וּתעשּב טָאה סָאװ ,ןטסידנַאגוא
 עשיטירק ץוחַא טָאה ,(םשור ןסיורג ַא
 :קיטרַא ןוא ןענָאטעילעפ ,ןעגנולדנַאהּפָא
 :יווצ ,ָאדירעװ ,.לע ,סיא ּפ"א ךיוא ,ןעל
 וליפַא ןוא רעדיל ןּביושעג ,ַא"א גניל
 ןיא) ןעלקיטרַא עכעלטּפַאשנסיװ?רעלוּפָאּפ
 ,(1904 "קעטָאילּביּב רעשידויז סעצרפ ,ל .י
 טנַאלּפעג רע טָאװ 1900 רָאי ןיא ךָאנ
 ןריּפורג לָאז סָאװ ,ּב"מז ַא ןּבעגוצסױרַא
 :ַארעטיל עשידי עטסעּב יד ךיז םורַא
 רעקיזָאד רעד רעּבָא ,ןטפערק עשיר
 :עּפש .ןרָאװעג טריזילַאער טינ זיא ןַאלּפ
 ןופ רָאטקַאדער ןעװעג רע זיא רעט
 םעד ןופ גנולײטּפָא רעשירַארעטיל רעד
 -- ךָאנרעד ןוא "געװ רעד, טַאלּבגָאט
 .קַאפ -- ןיקריס .נ .מ .ר"ד טימ ןעמַאזוצ
 :עטװ סווָאלָאקָאס ןופ רַאטקַאדער רעשיט
 :הכולמ םעד ןּבעגעגּפָא 1905 ,"ףַארגעל
 =טקַארּפ וצ טכער םעד ףיוא ןעמַאזקע
 רע טָאה ,דנַאלסור ןיא ר"ד סלַא ןריצ
 ןשיניצידעמ ןייז טכַארטַאּב ןַאד ךיוא
 ךיז טּפיױהרעד ןוא ךאזייּב סלַא ףורַאּב
 טָאה 1906 ,רוטַארעטיל טימ ןּבעגעגּפָא
 ענליוװ ןיא טּבעלעג טייצ עסיוועג ַא רע
 ןוא "טייצ רעדח ןופ רעטעברַאטימ סלַא
 ַא"א "קלָאפ ןעשידויא ןופ ךיוא ,"ןמזהמ
 טצעזַאּב ךיז רע טָאה ךָאנרעד .ןּבַאגסױא
 רָאטקָאדנװרענ רעקידנריציטקַארּפ סלַא
 :קַארּפ רעטעּפש ,טָאטשנריױבעג ןייז ןיא
 בגא טָאה רע ואװ ,עגיר ןיא טריציט
 =יצ עכעלגעט ַא טריטקַאדער 1910 ןיא
 רעגיר סָאװ ,"עמיטש עשידוי ידח גנוט
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 ,ןּבעגעגסױרַא ןּבָאה רעוט:ללּכ עשידיי
 עכעלטע ןיא ךיז טָאה גנוטייצ יד רעּבָא

 ,טלעטשעגּפָא םורַא םישדח
 ואוו ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעגרעּבירַא .ע זיא
 :ימַאּפ ןייז טימ טצעזַאּב ךיז טָאה רע
 טימ ךעלסיּב וצ ךיז קידנעמענרַאפ ,עיל
 ?בײלג רע זיא ,קיטקַארּפ רעשיגיצידעמ
 :עּברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג קיטיײצ
 ואוו ,("ןעּבעל סָאדװ) "דניירפ? ןופ רעט
 :יֵל יד טריטקַאדער 1912 טניז טָאה רע
 ךיא טריפעג ,גנולײטּפַא עשירַארעט
 ןּבירשעג ןוא גנולײטּפָא עשיטירק יד
 ןוא ןעכירטשפ עשיטסיצילּבוּפּבלַאה ענייז

 טיײצ וצ טייצ ןופ טגעלפ ;ןעקנַאד;ג
 ער טימ "רימזהז ןיא ןטערטפיוא ךיוא
 טנכיײצעגסיוא טינ ךיז םגה ,ןטַארעפ
 ?לעװ ןופ ,טײהקנַארק יד ;רענדער סלַא
 ןוא ןטילעג ןַאד ןיוש טָאה רע רעכ
 טָאה ,ןּבעלעילימַאּפ עכעלקילגמוא סָאד
 יו סָאװ ;טרעטַאמעג ףעמ ץלַא םיא
 ןלַאפנײרַא רעמ ץלַא רע טגעלפ ,רעט
 טגיילעג ךיוא טָאה סָאד ןוא ,תובצע ןיא
 סרעדנוזַאּב .ןּביירש ןייז ףיוא לּפמעטש ַא
 ענײז ןיא ןזיװעגסױרַא סע ךיז טָאה
 יא ענייז ,ןענָאטעילעפ עדימ-שיטּפעקס
 ןיא רעקיטירק סלַא .ךעלהשעמ עשינָאר
 ןייז ןופ דָאירעּפ ןטייוװצ ןקיזָאד םעד
 ?עג ןטעּברַא ערעסערג רע טָאה ןפַאש
 סעכָאּפע רעדָא סעּפורג ןגעוו זױלּב ןּבעג
 =עטיל עטצעל ידח ,"רעלטדעטש יירדז)
 ענלצנייא עגונּב ןוא (?עכָאּפע עשירַאר
 עצרוק ענייז טימ טנגונַאּב ךיז רעּבײרש
 ןּבָאה עכלעװ ,"ןפעומש עשירַארעטיל;
 טיקכעלריפסױא יד טַאהעג טינ ןיוש
 :ירק עטשרע ענייז ןופ טײקיטײזלַא ןוא
 .ּפַא רעד ןיא טָאה טרפּב .קרעװ עשיט
 יד וצ םענייז םזַאיזוטנע ןייז ןופ גנוליק
 ַא טליּפשעג ןעגנוניישרע עשירַארעטיל
 זַא ,גנומיטש עשיטסימיסעּפ ןייז עלָאר
 ,"גנופּפעש עשידיי טפור ןעמ סָאװ סָאדח

 ועשאילע

 + 1912 םורַא
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 ןעילּב וצ קילּבנגױא ןַא חוכּב רָאנ זיא

 ַא וצ ףיוא:טילּב סָאד רעדייא ךָאנ ןוא
 ,"טקלעוורַאפ סָאד טרעוו ,םרָאפ רעסיוועג
 ןעמוקעג ןענייז ןטײצ ערערעוװש ךָאנ
 רעד ןופ ךָארּבסױא םעד טימ ן--ע רַאפ
 סלַא ןרָאװעג טריזיליּבָאמ ,המחלמ:טלעוו
 ןפרָאװרַאפ רע זיא ,ר"ד רעשירעטילימ
 :עג טָאה רע ואוו ,רעווט ןייק ןרָאװעג

 ןופ ןסירעגּפָא ,לָאטיּפש ַא ןיא טעּברַא
 ןיז ןיא טנלע ,הביבס רעשידיי רעד
 יד טּבעלעגרעּביא ,ןּבעל ןכעלנעזרעּפ
 ןשידיי ןבורח םעד ןופ ןייּפ עסיורג
 וצ טיײצ ןופ זױלּב רע טגעלפ ,ןּבעל
 יד ןיא לקיטרַא ןַא ןכעלטנפערַאפ טייצ
 סָאװ ,ןּבַאגסױא עשידיי עטלצנייארַאפ
 סױרַא םיסינ טימ זיא:סעעװ ןענייז
 ןיא רעדָא ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא טלָאמעד
 סמק. יו ,עסערּפ רעשידיי:שיסור רעד
 םעד ןיא ַא'צ ,א"א תעסנאת ,העתבממ

 סנסנססז80 לוקסעדערג ,פָארּפ ןופ ּב"מז
 רעשידי רעד ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןַא)
 *עריץרעמ רעד רַאפ ךָאנ ,(רוטַארעטיל
 :עגנואווצעג ןייז ןופ טײרפַאּב עיצולָאװ
 רעשיסור רעד ןיא שינעמוקּפָא רענ
 עסיװעג ַא רע טָאה ,טָאטש-ץניװָארּפ
 רעטעּפש ,עװקסָאמ ןיא טּבעלעג טייצ
 :גייא ןייז ידּכ ,ּב"טּפ ןיא טצעזַאּב ךיז
 ןייז לָאז ,דניק ַא ךָאנ ןַאד ,ןוז רעקיצ
 =לװעג ס--ע ,רעטומ רעד וצ רעטנעענ

 :קַארּפ רעשיניצידעמ ץוחַא .יורפ רענעז
 לָאמ עלַא בגא טָאה רע עכלעװ ,קיט
 טָאה ,טקיסעלכַאנרַאפ ןוא קינײװ טַאהעג
 רעדַארגָארטעּפפ ןיא טעברַאעגטימ רע
 :עטיל יד טריטקַאדער ואוו ,"טַאלּבגָאט
 :רַאפ טרָאד ַא'צ ,גנולײטּפָא עשירַאר
 ?נוא? ןעלקיטרַא עירעס ןייז טכעלטנפע

 =רַאֿפ ,"רוטַארעטיל עגיכַארּפשייװצ רעז
 ?כַארּפש רעד וצ גנולעטש ןייז קידנרילומ
 עיינ יד ןיא ךיז טָאה עכלעו ,עגַארפ
 דנַאלסור ןטײרפַאּב ןופ ןעגנוגעווַאּב
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 זיא ןוא ןערּב רעמ ךָאנ טימ טרעקַאלפעצ
 םעד תעשּב לעוטקַא סרעדנוזַאּב ןעוועג
 ?נירג רעשידנעלסור רעד וצ ּפמַאק:לַאװ
 ?קיטרַא עקיזָאד יד ןיא .גנולמַאזרַאפסגנוד
 ןמז:לּכז זַא ,ריפסיוא םוצ רע טמוק ןעל
 ייווצ זַא ,רעדנואוו ןרַאפ ןעייטש רימ
 :עטיל ןייא זנוא ןּביג ןכַארּפש
 יד ןעגנַאלרַאפ וצ שלַאפ זיא ,רוטַאר
 רַאפ רָאנ ןזניל ּפָאט ןצנַאג םעד ,הרוכּב
 טלעטש ןוא ,"ןַארּפש רעקיצנייאניא
 םרָאפטַאלּפ עשיטילַאּפ עקידנגלָאפ סױרַא
 ?טַאטש ידז (1 :שִיערּבעה ןוא שידיי עגונּב
 ןצנַאג ןיא שידיי ןופ גנונעקרענָא עכעל
 ייס ,ויטקעלָאק ןשיסור:שידיי ןופ ןּבעל
 :ינימדַא ןיא ייס ,טכירעג ןוא לוש ןיא
 =יטסניא עכעלטפַאשלעזעג יװ עוויטַארטס
 גנונעקרענָא עכעלטַאטש יד (2 .סעיצוט
 :לַאנָאיצַאו רעזנוא סלַא שייערּבעה ןופ
 זנוא טדניּברַאפ סָאװ ,ךַארּפש עשיסַאלק
 רעשירָאטסיה רעסיורג רעד טימ קלָאפ סלַא
 ןוא םוטנדִילַא ןטימ ,טײהנעגנַאגרַאפ
 :ַאיצַאג ערעזנוא ןופ טפנוקוצ רעד טימ
 ןיא גנונעקרענָא יד ;ןעגנומערטש עלַאנ
 ןוא ןּבעל ןזעיגילער רעזנוא ןיא ,לוש
 ,ןּבעל ןכעלרעגריּב םענופ ןלייט יד ןיא
 ןלַאער ַא טָאה עשיערּבעה סָאד ואוו
 ײלרעלַא ייּב ,לשמל ,יװ ,טרעוװסקלָאפ
 .ַאמ ּבילוצ ."וו"זַאא ןכַאמּפָא ,ןטנעמוקָאד
 ?רַאעגטימ ךיוא רע טָאה טיוג רעלעירעט
 ;טײצ עשיערּבעה ןּוא עשיסור ןיא טעּב
 :עורעּביא טימ ןעמונרַאפ ךיז ,ןטפירש
 ערענָאיצולָאװער יד וצ .וו"זַאא ןעגנוצ
 ןטיוועג ַא טימ ןגױצַאּב ךיז ןשינעעשעג
 ?ביילג רעשיפָאסָאליפ טימ ,םזיציטּפעקס
 ;נָא ןסיוועג ַא ןעמונעג טגה ,טייקיטליג
 ;טפַאשלעזעג רעשיד" רעד ןיא לײט

 רַאפ טעּברַא רעד ןיא טױפּב ,טייקכעל

 ;רעמַאק ןשידיי םעד ןופ גנודנירג רעד

 ײר א םעד ןגעװ ןבירשעג ,רעטַאעט

 יד ןטלַאהעג ,"טַאלּבגָאט; ןיא ןעלקיטרַא

 754 װעשַאילע

 יד ּבילוצ .(1918 יַאמ) עדערסגנונעפע

 ?וצ ןוא ּב"טּפ ןיא ןעגנוגנידַאּב ערעווש
 רעטעּפש רע זיא ,רעגנוה םעד ביל

 טָאה'ס ואוו ,וועיק ןייק ןרָאפעגרעּבירַא
 םעד ןופ גנופרַאשרַאפ רעד ךָאנ ךיז
 עשידי יד טרירטנעצנַאק גירק:רעגריּב
 ויא'ס ןוא דנַאלסור=ןופצ ןופ עיצַארגימע
 ןוא עלערוטלוק עסיורג ַא ןעגנַאגעגנָא
 יע טָאה טרָאד .טייקיטעט עשירַארעטיל
 ?ערעקרעּביא עקיטולּב יד טבעלעגרעּביא
 ,רעגנוה ןטילעג ,ןעמָארגָאּפ ןוא ןשינ
 רעשיטסיניצ רעד ןיא טעּברַאעגטימ
 יא ןיא ךיוא טקילײטַאּב ךיז ,"טלעווז
 :ע/ּפ רעװעיק םעד ןופ ןּבאגסיוא עקינ
 ללכּב םגה ,"טלעוו:רעכיּב יד? יװ ,דָאיר
 ןשימרוטש םעד ןופ טייז ַא ןָא ןעוועג

 ןוא ןּבעל ןכעלטפַאשלעזעג:שירַארעטיל
 ןעמָאנ ןיא ןּבָאה סָאװ ,ןזיירק יד ןֹופ
 רוטַארעטיל רעשידיי רעגנוי רעד ןופ

 :עטלע יד טכַאמעג לטבמ עניַארקוא ןיא

 .םכותּב ן--ע ןוא ,רעלעטשטפירש ער
 ןיא ךױא טכַארּברַאֿפ טייצ עסיוועג א
 :גטַאר טוָאלרַאפ 1920 רע טָאה ,קסנימ
 ןייק ,םײהַא ןעמוקעג זיא ןֹוא דנַאלסור
 טכָאקעג טלָאמעד טָאה סע ואוו ,ענװָאק
 ידי רענעפַאשעג סָאורָאנ רעד טימ
 :ינימ ןשידיי ןטימ ,עימָאנָאטױַא רעש
 סע ואו ,םינינע עשידיי רַאֿפ םוירעטס
 רעײנ ַא סעּפע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה
 זַא ךיז טּבײה רעטנעצ:רוטלוק רעשידיי
 ענַאל עלעירעטַאמ יד ןךיוא .ןעיוב וצ
 ,ןרָאװעג רעטכייל ענװַאק ןיא זיא ס--ע

 =ײז ןופ גנורערַאפ ןוא טּפַאשּביל יד ןוא
 .ּפִא עסיוועג ַא ןעוועג זיא ריע:ינּב ענ
 ןטרעטַאמעגסױא םעד  רַאפ גנושירפ
 תוחוּכ שײנ טימ ןוא ,רעלעטשטפירש

 רעשירַארעטיל וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה
 :יטש רעשידייז רעקיטרָא רעד ןיא ,טעּברַא
 :ַארעטיל יד ןעמונעגרעּביא רעדיוו "עמ

 :רַא עשיטסיצילּבוּפ ץוחַא ,גנוטייל עשיר
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 טרָאד ןּבירשעג ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיט
 ,"ןסעומש עשירַארעטילײ עירעס עיינ ַא
 ?ישרע עטסיינ יד ףיוא ןפורעגּפָא ךיז
 ,רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ ןעגנונ
 עג גנַאל ױזַא זיא רע עכלעװו ןוכ
 רעגנע רעד ןיא רעּבָא ,ןסירעגּפָא ןעוו
 ר 'ניילק רעד ןופ הביבס רעלעיצניוװָארּפ
 גנע טליפרעד ךיז ףוסל רע טָאה עטיל
 ןרָאפעגרעּבירַא רע ןיא 1921 םורַא ןוא
 עשטייד עטמירַאּב יד ןעוו ,ןילרעּב ןייק
 :רעּביא טָאה ןייטשלוא עמריפסגַאלרַאפ
 טעדנירגעג) "גַאלרַאפ:ללּכײ םעד ןעמונעג
 :ַאל ,וװ ןוא יקסװָאּבוד .פ ןופ וועיק ןיא
 זיא ("גַאלרַאפסקלָאפ רעשידייז נ"א יקצ
 רָאטקַאדער סלַא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא .ע
 רָאטקַאדער) גנולײטּפָא רעשידיי רעד ןופ
 :ג ןיא גנולײטּפָא רעשִיערּבעה רעד ןופ
 יד ןופ רעּבָא ,(ץיוורוה שיא י'ש ןעוו
 טגיילעג טָאה'מ סָאװ ,ןעגנונעפָאה עסיורג

 ?יא ןַא ףיוא סלַא ג"פ ןקיזָאד םעד ףיוא
 ןיא ןרירטנעצנָאק לָאז סָאװ ,טוטיטס
 =רטעלעּב רעד ןופ עטסעּב סָאד שידיי
 רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןּופ ןוא קיטס

  :עג םייוקמ סָאװ:ּפַאנק זיא ,רוטַארעטיל
 ,טָאה עמריפ עשטייד עכייר יד ;ןרָאװ
 וצ ןסַאּפוצ טנעקעג טינ ךיז ,סיוא טזייוו

 ןשידי םענײלק םעד ןופ תוגשה יד
 "גַאלרַאפ-ללּכו רעד ןוא ,קרַאמ:רעכיּב
 :ַאּב טָאה רע יװ םעדכָאנ ןלַאפעצ זיא
 קרעװ ערעסערג ייר ַא ןּבעגוצסיױרַא ןזיוו
 רעּביא ןוא ,עטצעזרעּביא ןוא עלעניגירָא
 -?קעטָאילּביּב:ללּכז רעד ןופ ןרעמונ 0
 ןוא ןשיטסירטעלעּב ןופ ךעלעכיּב עניילק
 עשידי ןופ ,טלַאהניא ןכעלטּפַאשנסיװ
 ?רעּב ןופ .רעלעטשטפירש ענײמעגלַא ןוא

 ןיא טעּברַאעגטימ ךיוא .ע טָאה ןיל

 :ַאקירעמַאז ןוא "לַאנרושז ןעגרָאמ= רע:י"נ
 רעװעשרַאװ ןיא טייצ וצ טייצ ןופ ,"רענ
 רעזנואא יװ ,ןּבַאגסױא .ַא"א "טנעמָאמח
 ,טפירשטייצ עשיטסי:צ"פ) "?גנו;עװַאּב
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 ןטכיררַאפ ןצ ידּכ .(24--1923 ןילרעּב
 טפָא רע טגעלפ ,טנוזעג טרינַיור ןייז
 ןטרָארוק ענעדיישרַאפ ןיא ןעגנערּברַאפ
 ןַאד ןוא עילַאטיא רעדָא דנַאלשטיײד ןיא
 ןיא .ןילרעּב ןייק ןרעקקירוצ רעדיווװ ךיז
 םעד ןרָאװעג טרעייפעג ךיוא זיא ןילרעּב
 ײליּבי רעקירעיג5 רעד 1923 14/ש11
 ךוא ,טיקיטעט רטשירַארעטיל ןייז ןופ
 :ָאד יד סָאװ ,עיטַאּפמיט ענײמעגלַא יד
 ךיא ןפורעגסױרַא טָאה גנורעייפ עקיז
 ףיוא טַאהעג טָאה ,טלעװ רעשידיי רעד

 =עטשטפירש ןטמַאזנייארַאפ ןקנַארק םעד
 ךיז טָאה רע ןוא גנוקריוו עטוג ַא רעל
 ךיז טיירגעג ,רעשירפ ,רעטנומ טליפרעד
 ןוא ןעוטפיא עשירַארעטיל עַײג וצ
 ךָאנ ןּבעגוצסױרַא העדּב טַאהעג ,רענעלּפ
 ןופ טכַארטעג ,קרעװ ענייז ןופ 'ּב 8
 טוט רעד רעּבָא ,עקירעמַא ןייק העיסנ ַא
 ןיז ;םיא ףױא טרעיולעג ןיוש טָאה
 ןעמונעגנָא טָאה טיײהקנַארק עקירעיגנַאל .

 :ַאנַאס םעד ןיא .גנודנעוו ערעטסנרע ןַא
 טָאה ,ןילרעּב רעטניה ,לעגעט םוירָאט
 ןַאד ;עקַאטַא עטייווצ יד ןעמוקַאּב רע
 רעּבָא ,עילַאטיא ןייק ןרָאפעגּפָא רע זיא
 רעגרע לָאמַא סָאװ טליפעג ךיז טָאה רע
 וצ טינ ,םײהַא ןגיוצעג טָאה םיא ןוא
 =עג זיא רע ,דמערפ רעד ןיא ןּברַאטש
 ןכָאװ 3 זיא רע ואוו ,ענװָאק ןייק ןעמוק
 =נקוק טינ ,טײהקנַארקנרינ ַא ףיוא ןגעלעג
 יז ןופ טכיזפיוא רעיירטעג רעד ףיוא קיד
 רעטגעג ןייז ןופ ךיוא םכותּב ,עטנעָאנ ענ
 :ידעמ רעטקרַאטשרַאפ רעד ףיוא ,יורפ
 ?ניײא לעיצעּפס יד ךרוד ףליה רעשיניצ
 ,גרעּבסגיניק ןופ ןרָאסעּפָארּפ ענעדַאלעג
 :טיוא רע זיא ,ןילרעּב ןופ םיכַאָאי ,ּפָארּפ
 ןיא ןיײזטסואווַאּב ןלופ םייּב ןעגנַאגעג

 סָאװ ,היוול ןייז ןיא .טָאטשסטרוּבעג ןייז
 ףיא ןעמונעג טָאה הליהק עשידיי יד
 יד טקילײטַאּב ךיז טָאה ,ןוּבשח ריא
 .ענֹוָאק ןופ גנורעקלעפַאּב עשידיי עצנַאג
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 ןענייז ןטלַאטשנַא ןוא ןטפעשעג עשידיי יד

 ןָא .ןסָאלשעג ןעוועג רעיורט ןופ ןכייצ םוצ

 ?יצַאנ ןשידיי ןטימ ,סעיצַאגעלעד רועיש ַא

 םעד טײלגַאּב ןּבָאה ,שארּב טַאר:לַאנָא

 טמענרַאפ .ע--,ור רעקיּביײא רעד וצ רטפנ

 ץנַאג ַא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 רעכעלטנגייא רעד סלַא טרָא ןרעדנוזַאּב

 =רל רעשירעלטסניק רעד ןופ רעפעש

 טקורדעג ךיז ןּבָאה םיא רַאפ ךיוא ,קיט

 ?קיטרַא עשיטירק:שירַארעטיל שידיי ןיא

 :רעל .י .י ,םיוּברעדעצ .א ןופ יװ ,ןעל

 ,רָאטקעּפס .מ ,ע"ש ,יקצינבַאר .ח .י ,רענ

 סָאד ,ַא"א ץרּפ .ל .י ,ןַאמשירפ דוד

 :עפעש ןייק ןעװעג טינ רעּבָא ךָאנ זיא

 ,עשירערעלקפיוא ןַא רָאנ ,קיטירק עשיר

 טַאהעג טָאה סָאװ ,עשירעגָאז:תוניבמ ַא

 :ַאלוּפָאּפ וצ רעדָא ליצ סָאד טּפיוהרעד

 ?יישרע עשירַארעטיל עסיוועג ַא ןריזיר

 :עטילדנוש יד ןּפמעקַאּב וצ רעדַא גנונ

 ,ןכײלג סנייז ןוא ר"מש א ןופ רוטַאר

 =רַאפ טינ ןוא קילעפוצ ןעוועג ללכּב זיא

 גנולקיװטנַא רעד טינ שינַאגרָא ןדנוּב

 טימ טשרע .טסנוק=טרָאװ רעזנוא ןופ

 ןטעּברַא עשיטירק *שירַארעטיל ס--ע

 רערעדנוזַאּב ַא קיטירק עשידִיי יד טרעוו

 .רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ גייווצ

 רוטַארעטיל ןופ רענעק רעכעלדנירג ַא

 ןוא רעטַאעט ,ײרעלָאמ ןופ ,טסנוק ןוא

 :ָאה םעד טרעטיײרּברַאפ .ע טָאה ,קיזומ

 ןוא רעזעל ןשידי םעד ןופ טנָאזיר

 :עטיל רעשידיי רעד ןיא טכַארּבעגנײרַא

 ןופ גנַאגוצ םעד ןוא ןרינַאמ יד רוטַאר
 :גּביײלּב ,ןרעטסומ עשיעּפָאריײא-ברעמ יד
 לַאנָאיצַאנ ךרוד ןוא ךרוד ייּברעד קיד

 טּבַאנַאּב ,םרָאפ ןיא ןוא טלַאהניא ןיא
 ?נגרָאּברַאפ יד רַאפ שוח םענייפ ַא טימ

 ?סקלָאפ רעד ןופ ןּבלַאפ ןוא ןשטיינק עטס

 :טימ ןטעּברַא ענייז טימ רע טָאה ,המשנ

 וצ ךיז רעלטסניק עשידיי יד ןפלָאהעג
 :ַאנ ןופ הגרדמ רעד וצ זיּב ןּביױהרעדא

 טײקרָאלק רעד וצ זיּב ,ןפַאש ןקלַאנָאיצ
 יֹדּכ ,ןיזטסואוװַאּב-סקלָאפ רעזנוא ןופ
 עװַאקיצ יד ןיא ןליפרעד ןלָאז רימ
 ןקידעּבעל םעד  ןעגנוניישרע ? לצנייא
 "םזינַאגרָא ןלַאמרָאנ ןצנַאג ַא ןופ םעטָא
 טעטימָאק םעד ןופ ףורפיוא םעד סיוא)
 טימ ייליּבוי:תובשחמ:לעב םעד דובּכל
 ,ןָאסלעגרעּב ,שֵא םולש ,ןרָאהנײא דוד
 :ַאש ,קַאּביח ,גרעּבמָאנ ,יקצַאל ,ווָאנּבוד
 ןפַאשעג טָאה .ע ,(שארּב ףיטש ,לַאג
  "טיהניא רעד ןופ ףירגַאּב םצע םעד
 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ טייקכעל
 ןרעטנוא ןענַאטשעג םיא זיּב זיא עכלעוו
 ?טלצנייארַאפ ןוא טײקשידָאזיּפע ןופ ןכייצ
 ןופ דימלּת ַא קיטירק רעד ןיא .טייק
 ?טסנוק ןוא רעקיטירק ןשיזיוצנַארפ םעד
 רעד רע טָאה ,ןעט טילָאּפיה ףָאסָאליפ
 ?ַארעטיל ןיא טריסערעטניא ךיז טּפױה
 םעד טימ ,הביבס רעד טימ קרעוװ עשיר

 :ָאיצַאנ ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןלימורַא

 טינ ךיז--ןעט יװ יױזַא רעּבָא ,ןּבעל ןלַאנ
 ,דָאטעמ:עילימ ןקיזָאד םעד טימ טנגונַאּב
 :יספ:סקלָאפ רעד ןיא ךיז קידנּבָארג ןוא
 ךיז רע טָאה ,ןּבעלנסַאמ ןוא עיגָאלָאכ
 טייקכעלנעזרעּפ רעד ןיא טפיטרַאפ ךיוא
 ךיוא טלעטשעגּפָא טפָא ךיז ,רעטכיד ןופ
 םעד ןופ ןכירטש עלעודיווידניא יד ףיוא
 :נואווצעג ,רעלעטשטפירש םענעי רעדָא
 רעשירעלטסניק רענעגייא ןייז ןופ ןעג
 לָאמלײט ןסעגרַאפ וצ טעטילַאודיװידניא
 ,עסַארװ ןופ רענייז עירָאעט רעד ןיא

 סעיכיטסדנורג עקיזָאד יד ,?טייצ ,הביבס
 רַאפ ןעגנוניישרע עשירַארעטיל יד ןופ
 :עג ןייז טימ .רעקיטירק ןלַאיצָאס םעד

 ףיט טפָא רע טָאה רעקיטעטסע סלַא ליפ

 ןופ ןפַאש םצע םעד ןיא ןעגנורדעגנײרַא

 ןופ זילַאנַא ןייז ןוא רעטכיד ערעזנוא
 ,ע"ש א ןופ ,םירפס-רכומ עלעדנעמ ַא

 רַאפ טקעדעגפיוא טָאה ׁשַא םולש ַא ןופ

 2עג ןוא םינּפ שירעלטסניק רעייז זנוא |
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 *ירק רעשידי רעד ןיא עמרָאנ ןּבילב
 ?עּב יד ןופ רעטײלגַאּב רעיירט ַא? .קיט
 רעזנוא ןופ רעײנַאּב עטסנעש ןוא עטס
 רשבמ רעכעלרעייפ ַא ןײלַא ,רוטַארעטיל
 ..ןטייקכעלגעמ ןוא ןגעוו עיינ עריא ןופ
 ןשידיי ןופ רעניד רעכעלרע רערשּכ ַא
 גנוסירגַאּב סקילַאיּב .נ .ח ןופ) "טרָאװ
 ןעװעג רע זיא ,(ייליּבוי ןייז וצ ן--ע

 'נוא ןיא רעכוזנטנעלַאט רעקידנעטש רעד
 טָאה רע םגה ןוא ,רוטַארעטיל רעז
 :ַאשּפָא רעד יא .ןתועט טכַאמעג ךיוא
 :עטשטפירש םענעי רעדָא םעד ןופ גנוצ
 ןתועט ןעװעג ןענייז סָאד רעּבָא ,רעל
 םענייפ ַא ןופ ,המשנ רעשיטעָאּפ ַא ןופ

 םעד טַאהעג ךיוא טָאה רע ןוא ,טסױײג
 טָאה רע ןעװ ,ןייז וצ הדומ ךיז טומ
 ךיוא זיא .ע -- .ןעזעגנייא תועט םעד
 :בוּפ עטסלעניגירָא ערעזנוא ןופ רענייא
 ןשידיי םעד ןופ רעפַאש רעד ,ןטסיציל
 סָאװ ,ןָאטעילעפ םעניילק ןשירעלטסניק
 ןופ ץענערג רעד ףיוא לָאמלייט טייטש
 :יצילּבוּפ ענייז .קרעוװו שיטסירטעלעּב ַא

 ,רָאמוה טימ ליפ ןענייז ןעייסע עשיטס
 עכלעװ רעטניה ,עינָאריא רענייפ טימ
 עטסטסנרע יד ןגרָאברַאפ ןע:ייז סע
 יד ,טייקכעלקריוו רעד ןופ ןעמעלּבָארּכ
 זיא יז טימ סָאװ ,ןעמעלּבָארּפ עקיזָאד
 ,ןדנֹוּברַאפ טנעָאנ ןעוועג לָאמעלַא רע
 טיג ,טקרעמעגנָא יװ רָאנ סעּפע ןענייז
 ,ןעלקיטרַא ענייז ןיא ףוס ןזיּב טדײשַאּב
 .ץייר ןרעדנוזַאּב ַא וצ ייז טיג סָאד ןוא
 םזינויצ ןשילצרעה םעד וצ ןענַאטשעגוצ

 סיוא ,עיצַאלימיסַא רעד וצ לקע סיוא
 םענעכָארּבעצ םעד וצ  ליפעגרעדיוו
 ןילַא טפָא רעּבָא רע טָאה ,ןּבעל ןשידיי
 2יא עשיטסינויצ יד טּפמעקַאּב ךיז ןיא
 יד ןגעק יײס ןטערטעגפיוא ,עיגָאלָאעד
 םעד ןופ ןטנעמָאמ עכעלדנייפסקלָאפ
 רעקידלגוקפ ג"ִא רעד ןגעק ייס ,םזינויצ
 פִא גנערטש קידנעטש ןוא "טייקשידיי
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 גנוױשנָא:טלעװ עשיטילָאּפ ןייז טליײטעג
 :עט רעשירעלטסניק-שירַארעטיל ןייז ןופ
 ;עּפ ןטשרע םעד ןיא ּביוא ןוא .טייקיט
 :עגנגעקטנַא רע טָאה ןפַאש ןייז ןופ דָאיר
 :יצ םעד ךָארּפש רעשידיי רעד טלעטש
 ןופ ןדלַאפ יד ןיא טגָארטײ סָאװ  ,םזינ
 ?תולג רעזנוא רַאפ ףלח ַא דיילק ןייז
 2נַא רעד ןופ ,רעּבָא רע זיא ,"עכַארּפש
 2רע יד ןופ רענייא ןעוועג ,טייז רערעד

 יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןּבָאה סָאװ ,עטש
 טשינ טנייה זיא רוטַארעטיל:ןָאגרַאשזח
 רָאנ ,קלָאפ סָאד ןדליּב וצ לטימ ַא רָאנ
 רעזנוא ןדליּב וצ לטימ סערעייט ַא ךיוא
 ,ןדיי ייּב ןסַאלק עקיזָאד יד ,ץנעגילעטניא
 טסָארּפ ןופ טרעטייוורעד ךיז ןּבָאה סָאװ
 טרעהעגפיוא סע ןּבָאה ןוא ןּבעל ןשידיי
 :ַאב ןייז זיא רעטעּפש ,"ןייטשרַאפ וצ
 רעשיטירק ץלַא ןרָאו עג םוינויצ םוצ גנויצ
 :ַאֹּב ץלַא שידי רַאפ ליפעג ןייז ןוא
 לקיטרַא ןייז ,לשמל ,עז) רעקיניזטסואוו
 ?רעשט םוצ -- שידוי ןוא ָאטנַארעּפסעװ
 ענייז ןיא רתָאפנעמַאזװצ רעציװָאנ
 ןיא ןוא ,(11 ,"ןעטפירש ענעּבילקעג;
 רעד ןוא גירק רעדח לקיטרַא ןייז

 "ךָאװ רעדח ןיא) "רעּביירש רעשידוי
 ,רעטנוא .ע טכיירטש (15 ,1915 ,ענליוו
 גנובעלפיוא יד טעװ גירק ץ'כָאנ זַאט
 ןייז קלָאפ רעזנוא ןופ ןעלייט עלַא ןיא
 ,רעגינעי רעד רָאנ זַא ,קרַאטש יױזַא
 ןייז ןיא קלָאפ םוצ ןעדער טעװ סָאװ
 ןעסנַאש ןעּבָאה טעװ  ,ךַארּפש-סקלָאפ
 :ָאפ ,רענעלּפ ענייז טימ ןעגנירדוצנײרַא
 ןופ ץרַאה ןיא ןעגנַאלרַאפ ןוא ןעגנורעד
 טנַאגעלע זיא ליטס ס--ע ."ןעסַאמ יד
 טפָא ,רעדליּב ןוא ןעמרָאפ ןיא ךייר ןוא
 :ידנרעק רעיײז ןיא עלעניגירָא טסכעה
 טכיײל זיא רע ,טייקכעלמיטסקלָאפ רעק
 *גיא טינ םגה ,ךַאפנייא ןוא רָאלק ןוא
 יייר רעד עגונּב תומיגּפ ןופ יירפ ןצנַאג

 --קורדסיוא ןשידיי ןופ טייקטכע ןוא טייק
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 ןיא ,שטײד ןופ העּפשה רעד תמחמ
 :ליִּב ןייז ןעמוקַאּב טָאה .ע רעכלעוו

 יל רעלעדיײא רעד ,רוטלוק ןוא גנוד

 ,עינָאװיא רענייפ טימ טשימעגכרוד ,םזיר

 ןוא טעטילַאוטקעלעטניא ערעכעה יד

 שיטסירעטקַארַאכ ןענייז טייקכיײרטסײג
 םעד .ע ןוא רעלעטשטפירש םעד .ע רַאפ
 סלַא ךַאװש ןעוועג זיא רע םגה ,ןשטנעמ

 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רעּבָא ,רענדעּד

 רעד -- ."סעומש:לעּבז רענעטלעז סלַא
 ?רַא עטסקיטכיוו ס--ע ןופ לייט רעטטערג
 ,עשיטסיצילּבוּפ ןוא עשיטירק יד ,ןטעּב
 :ילקענע ט"א םרָאפכוּב ןיא סױרַא ןענייז
 ג"פ -- *11--1) יּב 5 ןיא "ןעטפירש ענעּב
 --ע=-111 ,1910 ,ענליוו ,קרעּבערש ,ש
 --1913 ,"ןיקצעלק .א .ּב ןוכ ג"פ רענליווז
 עג ענייז ןופ עּבַאגסױא עיינַא 5
 א ףיוא טנכערעגסיוא ,קרעװו עטלמַאז
 טיירגעגוצ טרעװ +,ןגיוּבקורד 150-0
 ?ימָאק-תובשחמ-לעּב, םעד ןופ קורד םוצ

 רגציזרָאפ סלַא וָאנּבוד .ש טימ "טעט
 רַאטערקעס סלַא גרעּבניײטש . .ַא ר"ד ןוא
 ,(!ירַאּפ ןיא סנטצעל ,ןילרעּב ןיא רעירפ)
 םעד ןופ גנוציטשרעטנוא רעד קנַאדַא
 ןוא י"נ ןיא ןייארַאפירעּבײרש:ץרּפ לי
 ןופ עיצקַאדער ןוא טעּברַאטימ רעד ייּב
 ,ענװָאק ןיא רעדילגטימ?סטעטימָאק .יד
 יד ןופ ןעגגולײטּפָא עטצנַאגרעד יד ץוחַא
 ,"ןעלקיטרַא עשיטירקמ) 'ּב 5 עטלַא
 / ַא ןופ ןעציטָאנז ,"סעידוטש עשיטירקח
 ,"ןעכערּפשעג עשירַארעטיל, ,"רעקיטירק
 ןוא ןעכירטשז ,"ךעל'השעמ עשינָאריאז
 ַא ןיאש ,ןעּפיט?סערגנַאקװ ,"ןעקנַאדעג
 ץשירָאטסיה:לַאנָאיצַאנק ,"טייצ רערעווש
 עשיטסילַאנרושז ןייר ךיוא יו ,(ַא"א "געט

 ןופ ןדלעה יד ןגעװ ןעלקיטרַא יד רַאפ (*

 אװָאנָאדיריּפס עירַאמ עיצולָאװער רעשיסור רעד

 עבַאגסױא עטשרע יד זיא טדימש טנַאנעטײל ןוא
 2 זיא .ע ןוא ןרָאװעג טריקסיפנָאק .ּב םעד ןופ

 ,הסי:ת ןיא ןסעזעג םישדח

 וועשאילצ

 י
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 רעקיזָאד רעד ןיא ןלעװ ,ןעלקיטרַא:גָאט
 עס עסיורג יד ;ןײרַא עּבַאגסױא רעייֵנ
 םענײמעגלַא ןרעטנוא ןעלקיטרַא עיר
 תעשּב ןּבירשעג ,"דָאר ןרעטנוא; לטיט

 עירעס יד ;עיצולַאװער ןויז המחלמ רעד
 ןוא ןעלקיטרַא:סגנומיטש -- "םייחרעדניא;

 =עג ,ןעגנוטכַארטַאּב עכעלטפאשלעזעג

 =וצ ןיז ךָאנ ךיילג ענֹווָאק ןיא ןּבירש
 ןכערּפשעגפ ;דנַאלסורנטַאר ןופ ןעמוקקיר
 ?רַא -- ?עטכישעגטייצ , ןוא "עטיל .ןגעוו

 ןּבירשעג ,23--1921 ןרָאי יד ןופ ןעלקיט
 עגַאל רעד ןגעוו--טּפיוהרעד ,ןילרעּב ןיא
 :יריי רעיינ רעד ןגעוו ןוא דנַאלשטיײד ןיא
 רעד--םכותּב) טייקכעלטפצשלעזעג רעש

 :ײשטַאפ עטיור ידח טעלפמַאּפ רעטמירַאּב
 :רַאפ טינ םרָאפכוּב ןיא ךָאנ ייר א ;("על
 :ידיי עגלצנייא ןגעוו ןטעּברַא עטכעלטנפע

 ?צגלַא עשירַארעטיל ,רעלעטשטפירש עש

 =ַאנָאמ ערעסערג ןוא ןקילּברעּביא עניימ
 :ַאעט ןשידיי ןגעוו ןעלקיטרַא ,סעיּפַארג

 רעלעטשטפירש עשידיי:טינ ןגעוו ,רעט -
 ?דיוועג ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא יד .ַאיא
 נָא ,ןעמעלּבָארּפ עשיטסינויצ יד טעמ
 ימַאּפ ןטמירַאּב וּתעשּב ןייז ןופ קידנּבײה
 ערעדנַא יד ןוא ?עלעּביז סָאדח טעלפ
 "טפנוקוצ רעשידוי רעד ןופ ןעלקיטרַא
 ןוא ןעטסילַאירָאטירעט ערעזנואק יוו)
 טוָאלעגסױא ןוא (111 ,1905 ,"ןעטסינֹומַה
 רעד ןופ ןטעּברַא ערעטעּפש ענייז טימ

 רעשידוי רעד ןוא םזינויצז יו ,עירעס
 ר"א "דנַאל ןוא קלָאפ? ב"מז ןיא) "דיחי
 .יצנְע עשיטסינויצ ידח ,(טילַאש ,מ ןופ
 ,"טלעװ רעשידוי רעד; ןיא) "עקילק
 "שירעלע ןוא שריה ןָארַאּב? ,(41װ ,3
 ,(14--13 ,1914 ,"קלָאפ עשידוי סָאדװ ןיא)

 ןיא) "װָאכעשט ןָאטנַא ןוא לצרעה ר"דח
 ,י"נ ,"סױא טלעװ ןייא טלעװחא ּב"מז

 םוצז ןעלקיטרַא עשיטסַאקרַאס יד ,6
 =רַא ;ַא"א !"סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט3
 ,רוטַאנ רעכעלנעזרעפ ןייר ןופ ןעלקיט
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 ,"טגָאלק רעדעפ יד ןעווא ,"טײקטלַא; יו
 :ַארגװ ןטעּברַא עשיטסירַאומעמ יד םכותּב
 :בעה ןיא טכעלטנפערַאפ טשרעוצ) "ןיּב
 --שידיי ןיא ןוא "רבעהק ּב"מז ןיא שיער
 :עגרעּביא ,1922 ,"רענַאקירעמַאז ןיא
 רהָאי 25 ,(1924 ,"טנייהז ןיא ךיוא טקורד
 ?לַאנרושז ןעגרָאמש ןיא) "רוטַארעטיל
 .וו"זַאא (47 ,41 ,35 ,1923 ,"טנעמָאמז ןוא
 זיא ןטעּברַא ערעסערג עטצעל ענייז ןופ
 :ָאטסיה ןייז םרָאפ:רושָארּב ןיא סױרַא
 םוטנדיי?םורדש עידוטש עשיטירק:שיר
 :רָאי א18 ןיא -וטַארעטיל עשידיי ןוא
 :וצ ;59 ז"ז ,1922 ,ג"פ-ללּכ) "טרעדנוה
 ,"טפנוקוצצ ןיא טכעלטנפערַאפ טשרע
 ,ןזייוורעד וצ טכוז רע ואוו ,(11/--/ ,2
 רשפא -- עלָאר עקיטלַאװג ַא רַאפ סָאװז
 :קוא סָאד טליּפשעג טָאה -- עטשרע יד
 גנולקיװטנַא רעד ןיא םוטנדיי רעניאר
 ןַא "רוטַארעטיל רעײנ רעזנוא ןופ

 ןעגנוריפסיוא עקיזָאד יד ףיוא רעפטנע
 לקיטרַא ןייז ןיא רעגינ .ש ןּבעגעג טָאה
 רעשידיא רעד ןיא עגַארפידנעגעג יד
 --.(ע ,1922 ,"טפנוקוצח ןיא ,"רוטַארעטיל
 ףיוא קרעװ ייר ַא טצעזעגרעּביא טָאה ,ע
 :ָאטוא:ןַאמָאר--"דנַאלײנטלַאח :יוװ ,שידיי
 ,1902 ,עשרַאװ) לצרעה .ט ר"ד ןופ עיּפ

 ;עג רעזַאקװַאק ַא--ןעקַאזָאקז ;(488 זיז
 .ּב ג'פ) יָאטסלָאט .ל ןופ -- "עטכיש
 ןופ עדעררָאפ ַא טימ ,256 ז"ז ,ןיקצעלק
 :ָאר--"רעדניק ןוא סרעטָאפח ; (.זרעּביא
 :צעלק .ּב ג"פ) וועינעגרוט ןַאוויא ןופ ןַאמ
 ;(ןעזייר הרש ןופ ,זרעּביא יט רעט2 ; ןיק
 ?טַאהעג הנותח טינ ךיא ּבָאה סָאװרַאפ,
 דרַאנָאעל ןופ -- "ןעלעוװָאנ ערעדנַא ןוא
 :רַאװ ,"קעטָאילּביּב:לַאזרעוװינוא;) קירעמ
 ןופ עדעררָאפ ַא טימ ,76 ז"ז ,1914 ,עש
 =עלק גנילדנעצ יירד ַא ץוחַא ,(.זרעּביא
 יל רעשַיעּפָארײא רעד ןופ ןכַאז ערענ
 --"המשנ ַא ןופ לוגלג ַאז ַא"צ) רוטַארעט
 .ןופ "טַאלּבנעכָאװח ןיא ,רעּפיק סנַאה ןופ
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 =רַאפ טינ ןענייז סָאװ ,(58 ,1913 ,"דניירפח
 ךיוא טָאה .םרָאפכוּב ןיא טכעלטנפע
 זומ סָאװװ ט"א ושָארּב ַא טסַאפרַאפ
 רעשיטַאיזַא ןעגעוו ןעסיוו רעכילטיא
 רַאפ טַאירַאסימָאק ןופ ג"פ) "ערעלָאח
 (16 ז"ז ,1918 ,ּב'טּפ ,םינינע עשידיי
 ?ןסיװרוטַאנ עקינייא טצעזעגרעּביא ןוא
 ןיא ןּבעל סָאד/ :יװ ,רעכיּב עכעלטפַאש
 רענליוו) שטישטַאלעי .י ןופ--"רוטַאנ רעד
 :ךיווטימ רעד ייּב ,ןיקצעלק .ּב ןופ ג"פ
 :רערעל ןשיטַארקָאמעד ןשידיי ןופ גנוק
 עײנ ;92 ז"ז ,1918 ,וועיק ,ןייארַאפ
 ?עיגָאלָאָאזז = } (1922 ,ענליוו--עּבַאגסיוא
 ָאטטָא .ּפָארּפ ןופ -- "שטנעמ רעדז ןוא
 ןוא 21111176 ן"ז ,ג"פ .זרעד) ליימש

 ?עהעג יד ןפַאש טוװּורּפעג ייּברעד 1
 עיגָאלָאנימרעט ןוא רוטַאלקנעמָאנ עקיר
 זַא ,ןײז הדומ זומ'מ םגה ,שידיי ןיא
 ףיױא טינ רע טייטש רעצעזרעּביא סלַא
 :ָאטװַא ןשירַארעטיל ןייז ןופ ךייה רעד
 ןופ רָאטקַאדער סלַא יו טקנוּפ ,טעטיר
 עטכישצג ידט יװ ,לשמל ,קרעװ ַאזַא

 ר"ד ןופ "רוטַארעטיל רעשידוי רעד ןופ
 :טימ ןעוועג) ךיוא זיא .ע .סעניּפ .מ
 ,"רוטלוקח ג"פ רעקסנימ ןופ רָאטקַאדער
 ;סקלָאפװ עירעס רעד ןופ ןוא ,5--+4
 עו) "הידוהיז ג"פ ןופ "טעטיסרעווינוא
 נָא ןַא ןעמונעג ךיוא טָאה .ע .(ןַאקצַאי
 םגה) עסערּפ רעשִיערּבעה רעד זיא לייט

 ,(ןּבירשעג טינ שיערּבעה ןייק ןײלַא
 ןיא) "ןמזהז ,"הריפצה? ,"הפוצהפ ןיא
 בגא רע טָאה "ןמוה? ןכעלטַאנָאמ םעד
 רעד רעּביא ןטכיזרעּביא יד ןּבירשעג
 ,"ןמזה דהח ,(קיטילָאּפ רעטסקינײװעניא
 ,לוגליג ןטייווצ ןייז ןיא "רודהפ ,"רקוּבהז
 "םיפשרש ,"ררועמהח סרענערּב .י ,ח
 ?קיטרַא ענייז ןופ לַאװסױא ןַא ,וװ"זַאא

 ןיא סױרַא ךיוא ויא שיערּבעה ןיא ןעל

 ךיז טָאה ,"תורפסח ג"פ ןיא םרָאפכוּב
 רעד ןיא טקילײטַאּב טייצ וצ טייצ ןופ
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 ,שיסור ,שטייד ףיוא עסערּפ רעשידיי
 םוס 1061 051 380 ןיא יװ ,שיליוּפ
 ,0230סט878 ,|144+4+=668 ,ט4

 2ײז ןופ ,ַא"א (5 ?ץ0סט1 ,30020 8

 2יל רענײמעגלַא רעד ןגעוו ןטעּברַא ענ
 :ןענָאמרעד וצ ךָאנ ַא"צ זיא רוטַארעט
 ,(1904 ,"דניירפ? ןיא) "וװָאכעשט ןָאטנַאװ
 ?ידוי רעדע ןיא) "יקסוװָאליַאכימ ,ק .גח
 רַאקסָאװ ;({ש ,1904 ,"טפנוקוצ -עש
 :ָאדנָאל רעד ֹוצ ריפנײרַא סלַא) "דלייוו
 ןיא "סידנופָארּפ עדז ןופ עּבַאגסױא רענ
 ןיא עיזעָאּפ-סגירק רעטעּברַא; } (שיריי
 ,"גנודליּב ןוא רוטלוקח ןיא) "דנַאלשטיײד

 ןעלקיטױא ךיוא יו ,(17 -- 16 ,9
 ,ָאקנעלָארָאק .וו ,יָאטסלָאט וועל ןגעוו
 ?רעג ,ילוטַאטלומ ,װעיערדנַא דינָאעל
 יַא"א ןַאמטּפוה טדרַאה

 יליא רעד, ןיא ,תילגרמ .י ;604 7 111 8

 ןיא ,ןימד לעב ;27 ,"רומַארעטיל רעשיאעּפָאר
 ןיימ , ,18 ;49---28 זיז ,ׁ/ ,1910 ,"ןעּבעל עינ סָאד ,

 :רושז ןעגרָאמ , ןיא ,",מ-.ב טימ שינעגעגַאּב עטשרע

 ןעּבעל , ב"מז ןיא ,ןיגלָא }1924 14/ןש/ ןופ "לַאג

 ,"להַארטש ןיא , ,דיירפ ,י .מ ;1911 ,"טפַאשנעסיװ ןוא

 ,רעּבײרש עשידוי ןעגעװ, ,רעגיג .ש ן9 ,0

 ;111 ,1924 ,"טפנוקוצ , ןיא ,14 { 164--14 זיז 1

 ;61 ,60 ,5/ ,55 ,1914 ,'ןמזה, ןיא ,יקצעּבול א

 ---218 ז"ז ,"ןענָאטעילעפ ךוּב סָאד , ,גרעּבמָאנ .ד .ה

 "סטרעװרָאפ, ןוא ?טנײה , ןיא ,שֵא םולש 2
 ןיא ,ןעזייר .א ;|0 ,שטיװָארעשָא .מ 11924 24/11 ןופ
 ,ט ,"ןעגנורענירע , ,ןיקריס .נ ר"ד 1 1924 "גָאט;
 ןוא תובשחמ-לעב , ,רעקידעּבעל רעד ;1924 1
 1 ןַז ןופ ?לַאנרושז ןעגרָאמ , ןיא ,"תועט:לעּב רעד
 ,".מ-.ּב ןופ הביבס רעד ןיא, ,וָאנילק .י 24
 ,םײהנעּפָא .א ;ן0 ,ץֹּכ ןויצנּב 1924 111 ,וס
 .טפירש עשידיא , {1ס ,?ענוװָאק ןיא טיוט ס---.מ+,3,
 ; 1924 01 ,וס ,"טיוט ס---,מ-.ב ןעגעוו רעלעטש
 סירָאמ ;"טיײצ , רענָאדנָאל ןיא ,שטיװָאלַאגעס .ז
 ?תובשחמ-לעּב---"טלעוו יד , } 1924 17/11 ,וס ,רעיימ
 .וי ןופ ןעלקיטרַא טימ ,1921 1 ,ענװָאק ,רעמוג
 ןיא רעלטסניק רעד,) וועשאילע רּתסא ר"ד ,אקיד
 ,שטיוװַאנמלק .ז ,דלעפנעזָאר .ש ,("תובשחמ -לעּב
 ,װָאכיגרעשט .י ,רזעילא-ןּב ,מ ,טַאלּבגירג ןתנ
 דוד ,הפי ,מ ,רעטסוש ,ז ,ןגָאבנלעגעצַאק ירוא
 | ןיא ,רעגוא ,י ;סעיצַארטסוליא ייר א טימ ןוא ןהּכ
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 :לעּב , ,ןָאסלעגרעּב דוד 1924 ,"טַאלּבעגַאט רעזדָאל,
 ,1924 ,"טלעװ-רעכיּב , ןיא ,"רענטרעג רעד תובשחמ
 ;10 ,"ערעזנוא ןופ רענײא , ,ןאקשריה יבצ ;}

 ןצנַאגניא טעמּכ טעמדיוװעג ,19/ ,1924 ,?טילַאעט,
 ר"ד ןופ תונורכז ןוא ןעלקיטרַא טימ ,ן--ע

 ,"גנוגעװַאּב:רעטַאעט יד ןוא ,מ=.ּב,) יגודקומ ,א

 ,(?עיצולָאװער ןוא גירק ןופ ןרָאי יד ןיא .מ+ ב

 ,יקצאש .י ר"ד ,קינלַארָאק .א ר"ד ,םחנמ ,ןיקלע ,מ

 ,("רעקיטירק רעשידיא רעטשרע רעד,) רערעל .ל

 ;א"א קיטירק ןגעװ .ע ןופ װירּב ַא ,רעגינ ,ש

 :ביילק השמ ;1927 ,"רעדעפ רעד , ןיא ,ןאמרעביל םייח

 ,גרעּבניצ ןוא רעדניּבכוּב } / ,"םיורגלימ , ןיא ,ןַאמ

 ,111 ,1924 28ק+ 8

 --1818 5|) רּתסא (* װעשַאילע
 ;עגניי .ענוװָאק ןיא ,בעג (

 זיִּב 7 ןופ ,ע רָאדיזיא ןופ רעטסעװש ער
 ףױא ,שערּבעה טגרעלעג רָאי 8
 :עטשטפירש םייּב
 ?ָאר לאומש רעל
 ;ביילג ,דלעפנעז
 ךעלדנירג קיטייצ
 שטייד טרידוטש
 ,שיזיוצנַארפ ןוא
 ?יךיי ַא טקידנעעג

 לושסגנַאפנָא עש
 --ןוא שיסור ףיוא
 רענװָאק יד -- גנונעכייצסיוא ןַא טימ
 עקרַאטש ַא .(1895) עיזַאנמיג = לדיימ
 עריא טאהעג ריא ףױא ןּבָאה העּפשה
 :ןיא ןוא יעסיָאמ ,סקַאמ ,רעדירּב יירד
 :ַארט רעד ןגעק ּמַאק רעײז טימ רָאד
 :על רעייז טימ ,גנויצרעד רעלענָאיציד

 ,רוטַארעטיל רַאפ סערעטניא ןקידעּב

 טָאה 1901 טניז .טסנוק ןוא טפַאשגסיוװ
 ייב גיצּפײל ןיא עיפָאסָאליּפ טרידוטש יז
 ָאנק ייּב גרעּבלעדײה ןיא ,ןטדנואוו
 יב ןרעּב ןיא ,דנַאּבלעדניװ ןוא רעשיפ

 לטיט סעד ןעמוקַאּב 1906 ,ןייטש גיוודול

 דנַאלרוג -- טַארײה רעטשרע רעד ןיא (*
 רעד ןיא :;(דנאלרוג ןרהא ר"ד ןופ יורפ סלַא)
 ,טראּבסײװ - טָארײה רעטײװצ
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 רַאפ גנונעכייצסיוא רעטסכעה רעד טימ ר"ד
 ?סינטנעקרע ידע ט"א עיצַאטרעסיד ריא
 ?ָאכיטּפיטנַא ףיוא ןעידוטש עשיטערָאעט
 רעטייוו ןַאד ,"עגַאלדנורג רעשיטסיגָאל
 ןוא עטכישעג ךיוא) עיפָאסָאליפ טרידוטש
 ,גרעּבלעדיײה ןיא (עימָאנָאקע עשיטילָאּפ
 סנייטש גיוודול ןיא טכעלטנפערַאפ 0

 יד/ טעּברַא ריא 71 '3 86ז06ז 5408

 םענרעדָאמ םעד ןופ ןעגנוצעזסיוארָאפ
 טקנוּפסגנַאגסױא רעד ןוא םזיגָאלָאכיסּפ
 עיפָאסָאליפ טרידוטש 15--1913 ,"סטנַאק
 :יסרעווינוא רעגרוּברעטעּפ ןטייווצ? ןיא
 יד ייּב ("ןסרוקוװעשזוטסעּבא .וועג) "טעט
 ןעמוקַאּב ןוא ןישּפַאל ןוא יקסַאל .פָארּפ
 םייּב--.סָאלּפיד:סטעטיסרעוװוינוא ןשיסור ַא
 סלַא המחלמ:טלעוו רעד ןופ ךָארּבסױא
 :1יא םישדח 4 ןעוועג ןירעגריּב עשיסור
 ןעמוקעגקירוצ ,ןשטייד יד ןופ טרינרעט
 ךָאנ ,"טרָאװ ןיא טעּברַאעג ,ּב"טּפ ןייק
 :ָאק ןיא -- עיצולָאװער:רעּבָאטקָא רעד
 1919 טניז ,גנודליּבסקלָאפ רַאפ טַאירַאסימ
 =עּפש) טעטיסרעווינוא ןשידיי םעד ןיא
 עזצסנענץע !םטוסעועא 68068 ג"א רעט

 ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאהעג ,(סאזא 8
 ;טסייג ןופ עיגָאלָאדָאטעמ רעד רעּביא
 ןיא ןעגנוּביא:רַאנימעס טימ ןטפַאשנסיוװ
 ,קיגָאל רעּביא ךיוא ,סרוק ןקיזָאד םעד
 טוטיטסניאפ םעד ןיא ןירָאטקעל ןעוועג

 עירָאעט רעד רעּביא "טרָאװ םעיירפ ןופ
 עשיטקַארּפ יד טריפעג ןוא טוּפסיד ןופ
 ?ףעּבירַא 1921 ,וצרעד ןעגנוקיטפעשַאּב
 ףנַאגרָא ןפלָאהעג ,ענוװָאק ןייק ןעמוקעג
 .ןאו ,?ןסרוק ערעכעה עשידיי; יד ןריז

 גנוטלַאװרַאפ ןופ דילגטימ ןעוועג ןיא יז
 פא רעשיטסינַאמוה רעד ןופ ןַאקעד ןוא
 ?ןײרַא ,קיגָאל רעּביא טנעיילעג ,גנולייט
 עמ ןוא קיטעטסע ,עיפָאסָאליּפ ןיא ריפ
 ;נָא ,ןטפַאשגסיװ?טסייג ןופ עיגָאלָאדָאט
 ערעכעה עשידייא יד ןענייז 1926 ּבייה
 ַא ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָאער "ןסריק

7659 

 ןופ ,"טעטיסרעווינוא + סקלָאפ ןשידייז
 ?ףַאפ רעד ןופ ןירעציזרָאפ זיא יז ןכלעוו
 ריפניירַאא : ןסרוק יד טריפ ןוא גנוטלַאװ
 ןוא "שינעטנעקרעד ןופ עירָאעט רעד ןיא

 טייקכעלנעזרעּפ רעד ןופ םעלּבָארּפ ידו
 .וצ טָאה ,"ןריּפסקעש ייּב ןּבעל ןופ ןוא
 =ץגפיונוצ רענּפלָאטס ךורּב טימ ןעמַאז
 ף2000000816 (תסמהתפ םעד טלעטשעג

 'ב ,1911 ,ּב"טּפ ,ןָארפע:זױהקָארּב ג"פ)
 5ַאּב רעד ץוחַא טָאה יז ואו ,(84--8

 :ָאל רַאפ ןעגנולײטּפָא יד ןופ גנוטעּברַא
 -רַאֿפ שינעטנעקרעד ןופ עירָאעט ןוא קיג

 עקידנעטשּבלעז ייר ַא ךיוא טכעלטנפע
 =גייאװ ,"טייקכעלקריװא יו ,ןעלקיטרַא
 םענייר ןופ ןּבַאגפיױא ידע ,"טייקכעלטייה

 :רעדיוו ןופ ץעזעג סָאד/ ,"ץעזעגא ,"לכש
 ,"ןסיווק ,"ןעקנעד ןופ ןצעזעג יד ,"דנַאנַא
 :טנפעירַאפ ךיוא טָאה ;ַא"א "תומּכח ,ףתוכיאח
 "םזיגָאלָאכיסּפװ לקיטרַא ןרעסערג ַא טכעל
 =רעטרעוו ןשידעּפָאלקיצנע ןסיורג םעד ןיא
 עט2 ,שיסור ןיא) ןָארפע:זױהקָארּב ןופ ךוּב
 טעּברַא ערעסערג ַא ןוא (עּבַאגסיױא עיינ

 ןיא ןייזטסואווַאּב ןשירעפעש ןופ עעדיא ידז
 עזסאץסס180 3"מז ןיא) "ןעמַארד סנעסּביא

 1921 טניז ,(1921 ,ּב"טּפ ,6:4006 ז 6

 :קיטױַא ייר ַא טקורדעגּפָא ךיוא יז טָאה
 =סיוא רענװָאק יד ןיא שידיי ןיא ןעל
 טפירשטייצ רעשיטסיקלָאפ רעד ןיא ,ןּבַאג
 גָאט סלַא סױרַא טייצ עצרוק ַא) "סיינח
 ןכלעוו ןופ ,(טַאלּבנכָאװ סלַא ןַאד .,טַאלּב

 ,עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ ַא זיא יז
 סקיווייל ,װעיערדנַא דינָאעל ןגעוו ַא"צ
 קירנעה ,ןַאמטּפױה טדרַאהרעג ,"םלוגל
 יײּב/ שַא םולש ,לצנעטש ,ע"ש ,ןעסּביא
 -- "רךוטלוק ןוא ןּבעל ןופ ןצענערג יד
 ?לָאפ ןוא םזינויצא ,("בנג עקטָאמז ןגעוו
 רעשידיא; רעד ןיא ךיוא ,ַאײא "םזיק
 :נכָאװ ןטרירטסוליא םעד ןוא "עמיטש
 לעונַאמע ןגעװ .ַא'ִצ) ײטלעוו יד, טַאלּב
 =עגסרַא) "טעּברַאק ּב"מז ןיא ,(טנַאק
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 ?בייא רעד ןיא ,(1924 ,"טרָאק ןוט ןּבעג
 רעד וצ געװ רעדז עּבַאגסױא רעקילָאמ
 םעד ןגעוו) 1925 ,טפַאשנסיוו רעשידיי
 .יַא"א (טוטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי

 *יפ ןֹוא עשיטירק:שירַארעטיל עריא ןופ

 ,שידיי ןיא ןטעּברַא עשיטעטסע:שיפָאסָאל

 וצ זיא ,די:בתּכ ןיא ךָאנ ןענייז סָאװ
 רעּביא טעּברַא ערעסערג ַא ןענָאמרעד
 רעד ןופ ןירעטערטרַאפ סלַא ,ןריּפסקעש

 .םעד ןיא קיטעט יז ןיא ײטרַאּפ:סקלָאפ

 ,עיצקַארפ?םייס רעשידיי רעד ןופ טַארייּב

 -- 1880) ןועמש ןַאמדנע(ל)לע
 ?חרזמ ,ָאכעלַאּב ןיא .ּבעג (

 .רעקורדכוּב ַא ןופ ןוז סלַא ,עיצילַאג
 זיא) לושסקלָאפ עקיטרָא יד טכװַאּב
 ךיז טָאה סָאװ ,ּפמַאק םעד טימ טנַאקַאּב
 . םיליּכשמ יד ןשיווצ ריא ּבילוצ טליּפשעגּפָא
 שרעה:גילעז יז ןשיװצ ,טייז ןייא ןופ
 המלש ר"ד ,רעדורּב ןייז ןוא ןיישדנָאמ
 םידיסח יד ןוא ,ַא"א סעדנַאל ,3 ,ןיּבור
 ?רַאפ רָאי 20 וצ ,(רערעדנַא רעד ןופ
  טײצ עגנַאלַא ןוא לטעטש ןייז טזָאל
 ,ךעלטעטש עשטייד רעּביא טרעדנַאװעג
 טָאה רע זיּב ,ןענַאטשעגסױא ךיז ליפ
 רע ואו ,לעסירּב ןייק ןגָאלשױעד ךיז
 2ַאקַא רעד ןיא סעיצקעל טרעהעג טָאה
 ןּבירשעג ,טסנוק רענייש רַאפ עימעד
 רעװַאלסינַאטס/ ןיא ווירּב טרָאד ןופ
 ,ּפענק ּביג ,דויז ט"א ַא'צ ,יטַאלּבנעכָאװ
 :קירוצ רעטעּפש ,יּפעלק וטסּפַאכ טסנָאז
 ַא טנפעעג 1913 ,עיצילַאג ןייק ןעמוקעג
 טימ ןעמַאזוצ ןוא רָאּבמַאס ןיא יירעקורד
 ָאד ןּבעגעגסױרַא (עז) חקור רזעילא ר"ד
 ,"רעקעוו רעשידוי רעדע טַאלּבנכָאװ סָאד
 לייט ןסיורג ַא טסָאקעג םיא טָאה סָאװ
 ןגָארטעגרעּבירַא 1914 .ןגעמרַאפ ןייז ןופ
 רעד ךָאנ ,שטיּבהָארד ןייק יירעקורד יד
 :ָאמ רעשיגרוּבסּבַאה רעד ןופ גנולַאּפעצ
 :ָאיצַאסנעס טרָאד ןּבעגעגסױרַא עיכרַאנ
 ,םוס 128652081 "וו ,ךעלטעלּב עלענ
 ,ם6: 21001606 ,אסש/!מץ,; 1,61216 1420-

 11 .ּב ןָאקימקעל

 7700 ןיקלע -- ןאמדנע(ל)לע -- װעשַא לע

 זיא ןּבַאגסיוא ערעדנַא ענייז ןופ ,102160

 (עז) סרעגנירהטָאל הימחנ ןענָאמרעד וצ
 ווּורּפ ַא--םסז 12/ז046 !ח 1001 446 84

 רעשטייד רעטרירטסוליא רענרעדָאמ ַא ןופ
 זיולּב סיױרַא) דומלּת ןופ גנוצעזרעּביא
 וצ טײצ ןופ ךיז טָאה .(ה"ה עקינייא
 עשידיי עקינייא ןיא טקילײטַאּב ךיוא טייצ

 ןרָאי עטצעל יד ,עיצילַאג ןופ ןּבַאגסױא
 =רַאפ ןאוו ,טַאלּבגָאט; רעגרעּבמעל ןיא
 ךייא ,ןטייקיניילק ענעדיישרַאפ טכעלטנפע
 =ָארּב ןיא .טָאגליװ .ז ןוא לעיקוס ּפ'א
 רענַאּפַאי ידד :ןּבעגעגסױרַא םרָאפרוש
 סָאדװ ;(1912 ,גרעּבמעל) יןעדוי סלַא
 5ליׂש ףיוא עידָארַאּפ-"לעגיק ם'נופ דעיל
 טימ ןעמַאזוצ טסַאפרַאפ ,"עקָאלגז סרעל
 --עּבַאגסױא עט4 ,1911) רעגנירהטָאל ;נ
 =סינָאטעילעּפ ַא ףוס םוצ ;16 ז"ז ,1
 לאיחיא ט"א ס--ע גָאלָאנָאמ רעשיט
 םעד סיוא ףעירּביסעּבעיל* ;("ןכדש
 .ה ןופ קורד -- עגַאלפיוא עט2) "ַאטעהג
 :עג ,(12 ז"ז ,וָאכעלָאּב ,ןַאמדנעללע ,מ
 ןוא ןָאט ןשיטסירָאמוה ַא ןיא ןּבירש
 5ַאג ענעדיישרַאפ ןופ ליטס ןטרידָארַאּפ

 טגיואוו 1923 טניז ,ןזיירק עשידיי?שיציל
 ,יירעקורד ַא טלַאה רע ואוו ,גיצנַאד ןיא
 ןופ ימונ 4 ןבעגעגסױרַא בגא רעכלעוו ןיא
 606 5011000זט06ממ טַאלּבציװ שטיײדַא

 -- 1814 ןסינ ּב"כ) לדנעמ ןיקלע
 ,עשזָארּב ףרָאד ןיא ,ּבעג (

 =ימַאפ ַא ןיא ,קסױרױּבָאּב ןופ מ"לק 0
 ?בושי עמערָא רעּבָא ,עבושח ןופ עיל
 | 7 יז 1891) סעקינ
 =עגסױרַא ייז ןענ
 ןיפ ןרָאװעג ןּבידט
 ַאּב ךיז ןוא ףרָאד
 ?ָאב ןיא טצעז
 11 ויּב ,(קסיורּב
 ייּב טנרעלעג רָאי
 רעד ןיא םידמלמ
 .ןיא ךָאנרעד ,םייה
 טזומעג ןָא רָאי 12 ןופ ,הבישי רעד

 =קע ןַא ןעוועג ,דמערפ רעד ןיא ןעלגָאװ |
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 לוש=םיריוטקָאדנָאצ ַא טקידנעעג ,ןרעטס
 עלעּב ןיא טריציטקַארּפ רָאי עקינייא ןוא
 ןּבירשעג ןַאמכַאפ סלַא ,קסױרּבָאּב ןוא
 ,3--1902 סעס080806082 8801883 ןיא

 ןייק ןרָאפרעּבירַא ןייז זיּב) גנַאלנרָאי
 ןעוועג (תוקספה עסיוועג טימ--עקירעמַא
 טניז .ןטפעשעג:דלַאװ טימ ןדנוּברַאפ
 רעד ןיא ןגירשעג טייצ וצ טייצ ןופ 0
 ןופ טּפיוהרעד ,ּפ"א ךיוא ,עסערּפ רעשיסור
 :ָאטָאנ ןיא ךיוא ,קסױרּבַאּב ןוא קסנימ
 ,00ה8848} 1 םיצמ ןיא ,11080016 סעשטיוו

 ?קַאדער טָאה ,ַא"א 162:05 ע 11060

 זסחסספ קסנימ ןיא טַאלּבגָאט סָאד טריט
 ץינשזריק .ַא טימ ןעמַאזוצ ןוא !1קספמצמ}ג
 1912 ,"טַאלּבנעכָאװ רעקסיורּבַאב םעדז
 ןקיטרָא םעד ךרוד ,'מונ 3 ַא סױרַא)
 ג"פ ַא טעדנירגעג ,(גרוּבזניג רעלדנעהכוּב
 יד ןּבעגעגסיױרַצ טָאה סָאװ ,"םחנמ; נ"א
 :שריה ץרּפ דניירפ ןטנעָאנ ןייז ןופ קרעוו
 ?שטערק עטסוּפ ידח ןוא "ךוּב ןיימ; ןייּב
 ןטימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז ,"עמ
 / --10 רָאי ַא טליּפשעג ,רעטַאעט ןשידיי
 סלַא קיטעט ןעװעג ,רעּבָאהּביל סלַא 2
 עּפורט רעד ןיא וועיק ןיא רעסישזער
 ,("עינָאגרערז רעטַאעט) רעלדַא םעס ןופ
  ַאּב ךיז ואוו ,ב"טּפ ןיא ,קסױרּבָאּב ןיא

 גנוריפפיוא רעטשרע רעד ןיא טקילײט
 ןופ -- רעטַאעט-רעמַאק ןשידיי םעד ןופ
 יד רעטעּפש ,"רמּת ןֹוא ןונמאז סשַא םולש
 רענליווש רעד ייּב טריפעגפיוא עסעיּפ
 ואה ,ענליװ ןוא עשרַאװ ןיא "עּפורט
 -- 1919 ןופ ךשמ ןיא טּבעלעג טָאה רע
 :יךיי יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט3 ןפיוא 2
 רעּבמעטּפעס ,ןלוּפ ןיא ןטסיטרַא עש

 ?רָאפ סלַא ןרָאװעג .טלייוועגסיוא ,1
 ?ןטסיטרַא ןשידיי .ּפָארּפ םעד ןופ רעציז
 ױעּפיש קחצי ר"ד טִימ ןעמַאוצ ,ןייארַאפ
 דנומגיז ןופ טרָא ןפיוא ,טרעכייוו .מ ר"ד ןוא
 ע --ןצ 'ה סָאד טריטקַאדער -- ווָאקרוט
 שידייא ןייארַאפ ןופ ןַאגרָא םעד ןוג
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 ןיק טרעדנַאװעגסױא 1923 ,"רעטַאעט
 :יביא יד ןופ רענייא ןעוועג ,עקירעמַא
 רעשידיי רעד ןופ רעדנירג ןוא ןרָאטַאיצ
 רַאפ = סגנודנירג) טפַאשלעזעג = רעטַאעט
 :לייוועגסיוא ןוא (1923 29/ֶש גנולמַאז
 ןיא רערעל ,רַאטערקעס:לַארענעג רעט
 ןעמַאזוצ ,עידוטס:לוש רעשיטַאמַארד ריא

 ריא ןופ רָאטקַאדער ינודקומ ר"ד טימ
 ךָאנ ;(רעגינ .ש עז) "טילַאעט, ןַאגרָא
 =לעזעג:רעטַאעט רעד ןופ גנולַאפעצ רעד
 ץרּפ ,יקסניּפ דוד טימ ןעמַאזצ טפַאש
 םייח טסיטרַא ןוא קיווייל ,ה ,ןייּבשריה
 ןשידי םעניילק ַא טריפעגנָא רואינש
 ואוו ,(?רעטַאעט רעזנואפ) רעטַאעט-טסנוק
 --1924 רעטניװ ןופ ךשמ ןיא ןענייז'ס
 גָאטח סיקסינַא ןרָאװעג טױיפעגפיוא 5
 ןוצ גנוטעּברַאַאּב רעד ןיא "טכַאנ ןוא
 ןסייו ןיא עריטַאס עשיטַאמַארד ןייז) .ע
 טליּפשעג ,"הלשממ ס'לאמסח ט"א זרעפ
 ,"טכַאנ ןוא גָאטח ןופ טקַא רעט2 סלַא
 ,"ןטפירׂשח ּב"מז ןיא טכעלטנפערַאפ זיא
 ?ןס רעטצעל רעדז סיקסניּפ דוד ,(ענ1
 ,"טָארד קיכעטשח סיָאּבַאר .ַא ןוא "לּכה
 ןשירעלטסניק םעד ףיוא קידנקוק טינ רעּבָא
 ףוס "רעטַאעט רעזנואק ךיז טָאה ,גלָאפרע
 רע זיא רעטעּפש) ןסילש טזומעג ןָאזעס
 עג טייזינַאגרָאער ןוא ןעמונעגרעּביא
 ןסיורג םעד ןוא וָאמיד ּפיסָא ןופ ןרָאװ
 טיורקדליש ףלָאדור רעליּפשיש ןשידיי
 "רעטַאעט  טיורקדלישז ג"א טָאה ןוא
 -- 1925 ןָאזעס ןופ ףשמ ןיא טרינָאיצקנופ|
 ךיוא .ע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ 6
 ןגעוו טּפיוהרעד ,ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ
 ךיוא ,ןעגנוריפפיוא ןוא ןגָארפ?רעטַאעט
 ענעדײשרַאפ ןיא ןכַאז עשיטסירטעלעּב
 --ַא"צ) "ןּבעל, סטילַאש ,מ יו ,ןטפירשטייצ

 יד ןגעוו עיפַארגָאנָאמ ַא ,ע1--ש 'ה ןיא
 רע עכלעװ ןשיװצ ,םירג רעקסניסונימ
 :לַאװרַאפ סלַא 1915 ףוס טכַארּברַאפ טָאה

 ריּביס ןיא .עיסעצנָאקדלַאװ ַא ןופ רעט |
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 ַא"צ) "גָאט? רענליוו ,(ןענַאיַאס יד םורַא

 *רָאפװ ,(עמעָאּפ ַא -- 1000 'מונ ןיא
 ַא-- ט10 ,1923) "טפנוקוצ+ ,"סטרעוו
 ,"רעדעפ יד ,(ןַאמַאש רעד/ עמעָאּפ
 ,"ךוּב רעזנואש ,'טסנוק ןוא רעטַאעט;

 ?ליוו ידק סעיפַארגָאנָאמ) "רענַאקירעמַאי
 2עג רעלַאגנַאמָאטָאיַָאס ןיא םיטבש עד
 רעגַאקיש ,('ןעדיא רעריּביס ןוא "דנעג
 ןעגנוצעזרעּביא ענייז ןופ .ַא"א "רוטלוקח
 --"ןָאק רידפ :םרָאפכוּב ןיא סױרַא ןענייז
 :רעּב ןופ--"ַאדידנַאקח ,ױדרָאנ סקַאמ ןופ
 ?רעדניק--"לדיירד ןוא םוּבא ,וָאש דרַאנ
 ,ּב ןופ ג"פ ןיא עלַא) רַאילקש ןופ עסעיּפ
 :עגנָא ךיוא טָאה .(1921 ,ענליוו ,ןיקצעלק
 :יזומ רעּביא סעיפַארגָאנָאמ ייר ַא ןּבירש
 ךָאנ רעּבָא ןענייז ייז ,ןטסיטרַא ןוא רעק
 רָאּפ ַא ןכײלגסָאד ,טכעלטנפערַאפ טינ
 =עג טריפעגפיוא ןענייז סָאװ ,טרעטקַאנײא
 :רעּביא עשיסור יד ,1917 ּב"טּפ ןיא ןרָאװ
 םייּבװ עסעיּפ סנייּבשריה ץרּפ ןופ גנוצעז
 ,"גערּב

 ןופ .ע וצ װירּב לקעפ ַא) ?ךוּבײרעטיײװ,

 ,(רעטייװ ,ַא דניירפ ןעמיטניא ןייז

 טריטקַאדער טָאה -- .ש ןייטשלע
 ןיא זיא סָאװ ,"גנוטייצ רעטײּברַא; יד
 :עגסױרַא 18--1917 םישדח 6 ןופ ךשמ
 ?רעטנוא רעד ייּב ָאטנָארָאט ןיא ןעגנַאג
 ןוא סנָאיני עשידיי יד ןופ גנוציטש
 :עג ןיא סָאד ;סעיצַאזינַאגרָא-רעטעּברַא
 :ידיי ַא ןופ ווּורּפ רעטסקיטכיװ רעד ןעוו
 ,עדַאנַאק ןיא עסערּפ : רעטעּברַא רעש
 ןופ עיצַארעדעפ עשידיי יד יו םעדכָאנ
 ןּבעגסױרַא טווּורּפעג טָאה .ּפ .ל .ס רעז
 :לַארטנעצ ריא 14--1913 ָאטנַארָאט ןיא
 "טייצ עיינ ידז ןַאגרָא

 ן"ז ,"עדַאנאק ןיא דיא רעד, ,ןייװנײר .א

27--218, 

 --1868 18/ן) (לאוי) םוילוי לעגנע
 ,קסנַאידרעּב ןיא .ּבעג (

 ןרעטלע ענייז ואוו ,,ּבוג רעשירװַאט

 7244 לעגנע -- ןייטשלע -- ןיקלעה

 רעד םָארקישיילפ ַא ןטלַאהעג ןּבָאה
 ףיוא טליּפשעג ןייש רעייז טָאה רעטָאפ
 טָאה םיא ןופ ןוא (ןטָאנ ןָא) ערַאטיג ַא
 ,םינוגינ סקלַאפ עשידיי טרעהעג לעגנע
 םידומיל עשידיי
 וױלּב טנרעלעג
 ,רָאי 10 --9 ויּב
 יד טקידנעעג ןַאד
 ?ַאנמיג עקיטרָא
 םעד -- 1890 ,עיז
 5לֹוקֲאפ ןשידירוי
 :ַאקרַאכ ןופ טעט
 :יסרעווינוא רעװ
 ןיא לושקיזומ יד טכוזַאּב --- 1892 ,טעט
 רעװקסָאמ יד -- 1897 ןוא ווָאקרַאכ
 דימלּת ַא ןעוועג ואוו ,עירָאטַאװרעסנַאק
 ןוא ןועיעינַאט ייּב (עיציזָאּפמָאק ףיוא)
 ןעװעג 1897 טניז .וָאנַאװיא:טילָאּפיא
 ןסיורג םעד ןופ רעקיטירק רעשילַאקיזומ
 טץססאוה 84200- טַאלּבגָאט ןשיסור
 ךָאנ -- ךיז טָאה גנוטייצ יד זיּב ,סנא
 ,טכַאמרַאפ -- עיצולָאװער-רעּבָאטקָא רעד
 ענעדיײשרַאפ ןיא ךיוא טקילײטַאּב ךיז
 :קַאדער ,ןלַאנרושז ןוא ןּבַאגסױא עשיסור
 םעד ןיא לייט ןשילַאקיזומ םעד טריט
 :ַארג ןופ ךוּברעטרעװ ןשידעּפָאלקיצנע
 ןופ עּבַאגסױא עשיסור יד ,.ָאק ןוא טַאנ

 ןופ ךוּברעטרעװ ןשילַאקיזומ ןסיורג םעד
 ןּבעגעגסױרַא ,תופסוה ךס ַא טימ ןַאמיר
 :ור ןיא ןטעּברַא ענעגייא ייר עצנַאג ַא
 "ךוּברעטרעװ רעשילַאקיומא יו ,שיס
 רעוו רעשילַאקיזומ רעניילקח ,(1907)

 "ערעּפַא רעד ןיאז ,(1910) "ךוּברעט

 עטכישעג רעד רעּביא ןדויטעװ ,(1911)
 ןיא ןטלַאהעג .ַא"א "ַאקנילגז ,"קיזומ ןופ
 טעטש עשיסור עסיורג ַא'א עװקסָאמ
 רענייא ןעוועג ,קיזומ רעּביא סעיצקעל
 ןענַאטשעג רָאי 12 ןוא רעדנירג יד ןופ
 ?סקלָאפ רעטּפַאהרעטסומ רעד ןופ שארּב
 רעד -- עװקסָאמ ןיא עירָאטַאװרעסנַאק
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 ןרָאװעג טעדנירגעג 1910 םורַא זיא טייק | נָא ַא ןעמוקַאּב ,דנַאלסור ןיא רעטשרע
 =ייק רעד ןיא רָאטעּפָארּפ ןרעו וצ טומ
 ,יאנּת ןטימ ,עירָאטַאװרעטנָאק רעכעלרעז
 טָאה רע ןכלעװ ,ןדמש ךיז לָאז רע
 ךיז טריסערעטניארַאּפ -- .ןעמונעגנָא טינ
 רעד טימ טנגוי רעירפ רעד ןיא ךָאנ
 ןעועג .ע זיא .,קיוומסקלָאפ רעֶשידיי
 נָא טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא
 ןטעּברַאַאּב וצ ןוא ןעלמַאז וצ ןּביױהעג
 קידנעייז ךָאנ .סעידָאלעמסקלָאּפ עשידיי
 טימ רע טָאה ,עירָאטַאװרעסנָאק ןיא
 1894 ןוא ןּבירשעגנָא םירבח רָאּפ א ךָאנ
 ןַא (זיוה טַאװירּפ ַא ןיא) טריפעגפיוא
 טָאה 1900 רעּבמעװָאנ ."רּתסאע ערעּפָא
 יד רעּביא ןטעּבױַא ֹוצ ןּבױהעגנָא רע
 :עגוצ ןענייז סָאװ ,סעידָאלעמ עשידיי
 עשידיי יד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טקיש
 :ַאמ ,ּפ ןוא גרוּבזניג .ש וצ רעדילסקלָאפ
 ןיא זיא רָאי םענעגיא םעד ןיא .קער
 רעד ןופ גנוציז ַא ןעמוקעגרָאפ עװקסָאמ
 נַא ,טפַאשנסיװרוטַאנ רַאפ טּפַאשלעזעגח
 םייּב "עיפַארגָאנטע ןוא עיגָאלָאּפָארט
 ?עג טָאה קערַאמ ואוו ,טעטיסרעווינוא
 עשידי יד ןגעװ טַארעּפער ַא ןטלַאה
 :ומ רעיײז ןגעוו -- .ע ןוא רעדילסקלָאפ
 :עגסיוא ןענייז ךָאנרעד ;טיײז רעשילַאקיז
 ןיא רעדילסקלָאפ עשידיי ןרָאװעג טריפ
 רעד ןעװעג זיא סָאד ,גנוטעּברַאַאּב ס--ע
 דילסקלָאּפ ןשידיי ןופ טנװָא רעטשרע
 רע טָאה טייצ רענעי וצ ,דנַאלסור ןיא

 ןשידיי ןגעוו קימעלָאּפ ַא טריפעג ךיוא
 ;עּפש ,("דויז ןיא) ע"ש טימ דילסקלָאפ
 עשידיי ןענייז ,9 -- 1908 םורַא ,רעט
 ?סיוא גנוטעּברַאַאּב ןייז ןיא רעדילסקלָאפ
 ןיא ךיא טפָא ץנַאג ןרָאװעג טריפעג

 ?רךעטַאק ,ועיק יו ,טעטש ערעדנַא
 ןאו ,ּב"טּפ ,ָאטסָאר ,ענליוו ,וַאלסָאנ
 =/פער ןטלַאהעג קיטייצכיילג טָאה .ע
 רעטנוא .דילסקלָאפ ןשידיי ןגעוו ןטַאר
 ?יטעט רעקיזָאד רעד ןופ גנוקריוו רעד

 רעשידיי רַאפ טפַאשלעזעג יד? ּב"טּפ ןיא
 טקינײארַאפ טָאה סָאװ ,"קיזומסקלָאפ
 גנוגעװַאּב רעיײנ רעד ןופ רעוט עלַא

 רעד ןופ לגיוו סָאד ןרָאװעג זיא ןוא
 טָאה 1912 רעמֹוז .קיזומ רעשידיי רעיינ
 =ָאדוי ןוא ןיקס--נַא .ש טימ ןעמַאזוצ .ע
 =נַאקַאּב רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ןעניוו
 יא עיצידעּפסקע רעשיפַארגָאנטע רעט
 ?פיוא ןוא ןילָאװ ןוא .ּבוג רעוועיק רעּב
 ןכרוד רעדילסקלָאפ ליפ רעייז ןעמונעג
 רערעל .ןעוועג 22 -- 1920 .ףַארגָאנָאפ
 :רעטסומ רעשידיי רעטסואווַאּב רעד ןיא
 =ַאלַאמ ןיא עינָאלָאק:רעדניק רעטּפַאה
 ?עג ךיוא טרָאד ,עװקסָאמ ןּבעל ,עקוװָאכ
 =רעדניק עשידיי ֹוצ סעיציזָאּפמָאק ןפַאש
 יד רַאפ/ סּבײלינַאמ וצ ַא"צ ,רעדיל
 :עג ויא סָאװ ,"ןעגניר יד ןיא ךעלטנעה
 רעדיל עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ סנייא ןרָאװ
 טימ 1922 ,לוש רעשידיי רעיינ רעד ןופ
 =סורנטַאר טוָאלרַאפ ןטסיטרַא עּפורג ַא
 ןוא ןטרעצנָאק יײר ַא ךרוד ןוא דנַאל
 יד טרידנַאגַאּפָארּפ שידיי ןיא סעיצקעל
 ?עגסױרַא טָאה סָאװ ,קיזומ עשידיי עיינ
 :סגַאלרַאפ רעד ןוכ גנּוײטשטנַא יד ןפור
 יֵלַבּויַװ קיזומ רעשידיי רַאפ טּפַאשלעזעג
 רעטנוא טָאה עכלעוו ,(1923 ,ןילרעּב)
 ,שידיי ןיא) ןּבעגעגסױרַא גנוריפנָא ס --ע
 ןופ סעיציזָאּפמָאק יד (שטייד ,שִיערּבעה
 ךיוא ,רעקיזומ עשידיי ענעעזעגנָא עלַא
 =עּפ רעד ןופ ןּבַאגסיױא יד טקורדעגרעּביא
 טפַאשלעזעגז רעװקסָאמ ןוא רעגרוּברעט
 טסּברַאה ."קיזומסקלָאפ רעשידיי רַאפ
 וואו ,ביבא:לּת ןיא טצעזַאּב ךיז 4
 ןופ רערעל סלַא קיטעט ךיוא זיא .ע
 וצ טײצ ןופ טּבײרש ,עירָאעט:קיזומ
 =בעה ַא"א "ץראהז ןיא ןעלקיטרַא טייצ
 רעּבָא טּפױהרעד ,ןטפירשטייצ עׂשִיער
 :עג רעד וצ .עיציזָאּפמָאק טימ ּפָא ךיז טיג
 ייֵליִּבי ןקירעיג5פ םעד ןופ טייהנגעל



 לעגנע :דֶד

 רעד ןופ טיּבעג ןפיוא טייקיטעט ןייז ןופ

 ינגנמ תדוגאז יד טָאה קיזומ רעשידיי

 ןדנירג וצ ןסָאלשַאּב 1926 "לארשי ץרא

 ןופ נ"א "הריש תיּבז ַא ביבא:לּת ןיא

 ,ןטעוד ,רעדיל ליפ רעייז ץוחַא--.לעגנע .י

 רַאפ רעדיל ךיוא יו ,שיסור ףיוא ןרָאכ

 ?סױרַא ,ַא"א לעשטנָאלָאיװ ,לדיפ ,ריװַאלק

 ןָאסנעגרוי ג"פ ןשילַאקיזומ ןופ ןּבעגעג
 *ומ עשידיי ךיוא םכותּב) עװקסָאמ ןיא
 .ע טָאה ,(ןטסקעט עשיסור ףיוא קיז
 =ומ עשידיי ייר עצנַאג ַא טכעלטנפערַאפ

 :סקלָאפ עשידויק :וגייהד ,קרעװ עשילַאקיז

 טימ ןעגניז םוצ 'מונ 10 -- "רעדיל
 שיסור ,שידיי ןיא ,גנוטײלגַאּב=ריװַאלק

 יה ַא -- (1905 ,עװקסָאמ) שטייד ןוא

 ןיא עטשרע יד ,עּבַאגסױא עשירָאטס
 :ָאּפע ןַא טנפעעג טָאה עכלעוו ,ןימ ריא
 ךָאנרעד ;קיומ רעשידיי רעד ןיא עכ
 :לצזַא ןעגנולמַאז ייר ַא ךָאנ סױרַא ןענייז
 :רעדניק 507 ן'מונ 10 וצ ערעדעי ,עכ

 :ידיי רַאפ ,זעגי רעד ןופ ג"פ) "רעדיל
 ריפ סױרַא ;1916 ,עװקסָאמ ,"קיזומ רעש
 ַא'צ -- "רעדילסקלָאפ 9 ;(סעגַאלפיוא
 ידח ,"ינעטַאטק ,"רקוּב אתא; ,"שידקח

 ;(1920 ,עװקסָאמ) "םירוּפ טוג/ ,"עקדוד
 "הנבי6 ןג'פ יד ןופ ןּבַאגסױא ייר ַא
 ,שידי ןיא ,ןילרעּב ןיא "לבויק ןוא
 ייוצ :ַא'צ ,שיסור ,שטייד ,שיערּבעה
 :ךלעפװ ט"א רעדילרעדניק עשידיי ה"ה
 עשידיי ץנַארק ַאװ ט"א ּב"מז ;"רעדניק
 יד וצ סעיציזָאּפמָאק ;"םינוגינ:סקלָאפ
 :רעשט לואש ,קילַאיּב .נ ,ח ןופ רעטרעוו
 ,םינוגינ עשידיסח ,רואינש .ז ,יקסווָאכינ
 :רַאה ,לגרָא ,ריװַאלק ,לדיפ רַאפ ךיוא
 עטַױיס עשילַאקיומ ;װ"זַאא רָאכ ,עפ

 :סיוא ייוװצ ןיא "קוּבידא סיקס--נַא וצ
 רַאפ ןוא ןטנעמורטסניא 7 רַאפ -- ןּבַאג
 "המיּבהז ןופ טריפעגסיוא -- ריװַאלק

 ןיא סרעטַאעט ענעדיישרַאפ ןיא ןוא
 טינ ךָאנ ליפ רעייז ענייז ןופ .עקירעמַא

 ,ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיי יד ןשיווצ -
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 זיא קרעװ עשילַאקיזמ עטכעלטנפערַאּפ
 ןסעיּפ עשילַאקיזמ 4 יד ןענָאמרעד וצ
 ךָאני ,"םילּבוקמ* וצ) טנוװָא-ץרּפ א רַאמ
 ?רעד הנבל ידי ,"לארשי עמשז ,"הרובק
 רעד ןיא סנטצעל טריפעגסיוא ,("טלייצ
 =לֹּת ןיא "להואז עידוטס רעשיטַאמַארד
 םעד רַאפ טנכערעג טרעוװ .ע -- .בינא
 ,קיומ רעשידיי רעיינ רעד ןופ רעטָאפ
 =ערוטלוק יד ןופ רעטשרע רעד קידנעיײז
 =רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ןדיי:רעקיזומ על
 =יומ רעשידיי רעד טימ טריסערעטניא
 וצ ןּבױהעגנָא ,גנופַאשסקלָאפ רעשילַאק
 .ןשרָאפ ,קיזומסקלָאפ עשידיי יד ןעלמַאז
 =רע רעד ןוא ,ןרידנַאגַאּפָארּפ ןוא יז
 דוסי ןיא טגיילעג יז טָאה סָאװ ,רעטש
 רע .ןפַאש ןלעניגירָא םענעגייא םעד ןופ
 גנוגעוַאּב רעיינ רעד ןופ רעינָאיּפ ַא זיא

 סָאװ
 טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא טימ ןעמוקעגפיוא
 ןיא רדסּכ יז טלַאה ,דנַאלסור ןיא קירוצ
 רעד ןיא ןוא ףיט רעד ןיא ןסקַאװ ןייא
 ןצינוצסיוא ליצ סלַא טָאה ןוא טיירּב
 ןופ ערעפס רעד ןיא שירעלטסניק ןוא
 רוטלוק רעשילַאקיזומ רענרעדָאמ רעד
 "נגייא רָאג זיּב עלַא ןעלקיװטנַא רעטייוו
 יַאֹּב ןגיל עכלעוו ,ןטייקכעלגעמ עקיטרַא
 דילסקלָאפ ןשידיי ןטלַא םעד ןיא ןטלַאה
 ,ןכעלטלעוו ןוא ןזעיגילער םעד ,ןוגינ ןוא
 =שידיי םעד ןופ ןלַאװק יד ןיא ללכּב ןוא
 =דנַאטש םעד ןופ .ןפַאש ןשיריל ןלַאנָאיצַאנ
 יד זַא ,ע טלַאה ,קידנעײגסױרַא טקנוּפ
 טינ ךיז ןפרַאד ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיי
 ןלַאנָאיצַאנ ןשיכיטס םעד ןופ ןרעקּפָא
 ,ןשטנעמ ןדעי ןיא טּבעל סָאװ ,טנעמעלע
 טרעיײנ ,רעלטסניק םעד ןיא -- ןֵּכש:לּכמ
 ןפרַאד יײז ;ןּבעגּפָא םיא ךיז ןצנַאגניא
 טינ ןוא ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיי ןייז
 סע יװ) ןרָאטיזָאּפמָאק -- ןדיי זיולּב
 "לעדנעמ ,רעּבריאמ רעגייטש ַא ןענייז

 םערָאװ ;(ַא"א רעלַאמ ,,ןייטשניּבור ,ןָאס
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 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ערעפס רעד ןיאח
 טנעמעלע רעלַאנָאיצַאנ רעד טמוק קיזומ
 :סקלָאּפ םעד ןיא קורדסיוא םוצ לּכ:םדוק
 זומ ךילסקלָאפ םעד ךרוד ןוא ,דיל
 ,רָאטיזָאּפמָאק רעשידי רעדעי ןייגכרוד
 .ניא ץנַאג ןיוש ןפַאש וצ םעדכָאנ ידּכ
 רעקיזָאד רעד טָא ,"יירפ ןוא לעודיוויד
 :ַאב גנַאל ַא ןיוש זיא סָאװ ,לוד;:ללּכ
 רעלטסניק יד רַאפ ךַאז עכעלרעפנייש
 :לדיי יד ןשיווצ טָאה ,רעקלעפ עלַא ןופ
 :עג טינ ךָאו ןטפערק עשירעפעש עש
 ןוא ,גנונעקרענָא ענײמעגלַא ןייק ןענופ
 טסנידרַאפ רעטיורג רעד טרעהעג ן--ע
 ןופ הביבס רעד ןיא רַאפרעד ןּפמעק וצ

 :עש עיינ יד ןוא ,רעקיזוומ עשידיי יד

 ?ומ רעשידיי רעד ןיא גנוטכיר עעירעפ
 רעד ןעװעג זיא רע רעצלעוו ןופ ,קיז

 :ענ עסיורג ךס ַא ןיוש טלייצ ,רעינָאיּפ
 :קעלַא ,ןיסענג ,ןורחא ףסוי יו ,ןעמ

 ?וָאזָאר ,רענלימ השמ ,ןיירק רעדנַאס
 ףיוא .ַא"א ןילטייצ ּביײל ,יקסנימַאס ,יקס
 :בלעז ףיורצ ןענייז געו ןקיּבלעז םעד

 יו ,רעקיזומ עשידיי עכלעזַא קידנעטש

 ענייז .ַא"א ָאללימ סוירַאד ,ךָאלּב טסנרע
 קיומ רעשידיי רעד עגונּב ןעגנּוױשנָא
 רעד ןיא טגָאזעגסױרַא סנטצעל .ע טָאה
 .א ןופ "תוריּפואה רפסק םוצ המדקה
 ?מָאק סלַא -- ןבא .ה ןוא (עז) ירוּפצ
 טימ סיוא .ע ךיז טנכײצ  רָאטיזָאּפ
 ,םרָאפ רעד ןופ טײקטקידנערַאפ רעד
 :יט ןוא עיצקורטסנַאק רעטּפַאהרעטסיײמ
 ןלַאמרָאפ םעד ןופ גנוטפעהַאּב רעּפ
 .ןלענָאיצָאמע םעד ןוא טנעמעלע

 עשידײ ענרעדָאמ יד, ,טעװס .ג :40! 8

 *יצ רעטרירטסוליא רעשידײפ ןיא ,"ןטסינָאּפמָאק
 רעד .עג ,ןהָאק .ה }3 ,4 ,ןילרעב ,"גנוט

 ;20--17 ,"רעטעלּב עשיּרַארעטיל , ןיא ,"רענָאיּפ

 ,"טנייה; ןיא ,סינּפיק .מ } 30--:29 ,'0 ,ןישריה .א

 ,(ט60ק0א8טװא תגאהדע /3. 21. 1462ט6018 24

 .1925 ,ןילרעּב

 ןיטנע -- לצגנע

 טימ ןשימפיונוצ
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 --*1875 הרש:ייח תּבש) לאוי ןיטנע
 =גימ ,טסָאהַאּפ ןיא .ּבעג (

 טינ) טקירטסיד רענעמוהיא ,,ּבוג רעקס
 םורַא ןטסָאהַאּפ יד

 .(קצולס ןוא קסייּפ
 :רסיא רעטָאפ ןייז
 ןונ ,ןיטנעי ןתנ
 רעקידסחוימ רעד
 . =עּפלײה החּפשמ
 א ןעוועג זיא ,ןיר
 .ַא) ברַא ןיפ ןוז
 :ָאי 'ר ןופ ברוקמ
 ,רעקצולס עלעס
 ןיא תונּברה:אסּכ סָאד ןעמונרַאּפ טָאה
 טסָאהַאּפ ןיא ,קצולס םורַא ךעלטעטש
 --ןּבעל ןייז ןופ רֶאי 80 עטצעל יד ןוא
 טימ ךיוא ןּבעגעגּפָא ךיז ,רעּבָאּב ןיא
 ,חקיּפ ַא ןוא ןדמל ַא דיי ַא ,(יירעמש:לעּב
 ןגיצעג ,לטעטש ןיא רעוט ןוא יאּבג ַא
 טימ םירעיוּפ רַאפ קנעש ַא ןופ הנויח
 סרצטומ רעד ןופ ךיוא .ייּברעד טיילק ַא
 :ישי:שאר ,שדוק:ילּכ ןופ .ע טמַאטש דצ
 רָאי ןטפניפ ןפיוא ,םידיגמ ,םייּבר ,תֹוב
 טנרעלעג ,רדח ןיא ןייג וצ ןּבױהעגנָא
 טּפיוהרעד ףעטעּפש ןוא ארמג ןא ךנת
 ןרעטלע ןייז ייּב קודקיד ןוא שִיערּבעה
 =עג טָאה רעכלעוו ,** .ע ןרהא ,רעדורּב
 =דניק ןיוש ; רדח ןשידיגנ-ּבלַאה ַא ןטלַאה
 ןוא ןענַאמָאר ןענעייל וצ ןּבױהעגנָא זייוו
 =יסַאלק עשִיערּבעה יד וצ רעּבירַא דלַאּב
 עטשרע ענייז ןַאד טכַאמעג ןײלַא ךיוא ,רעק
 ַא ,םיריש עקינייא) ןווּורּפ עשירַארעטיל

 ַא הווצמרּב ךָאנ ,(ןַאמָאר ַא ןופ חלחתה
 ןיא רעטעּפש ,ןעמשעי ןיא טנרעלעג רעמוז
 ךיוא ,רימ רעד ןוא ץינילב ןופ תובישי יד
 ,לטעטשסטרוּבעג ןיא שרדמ : תיּב ןיא

 יא

*) 1874 ? 

 3--1902 ןרָאי יד ןיא טָאה ןיטנע ןרהַא (**

 ךיִא ןעגנילייצרעד ןוא ןציקס ךס א ןביושעג

 ."סטרעװרָאפ,
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 :תֹּביח ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןעוועג
 רעקיזָאד רעד רַאפ טעּברַאעג ןוא ןויצ
 ןייק ןרָאפעגקעװַא 1890 זומּת .גנוגעוװַאּב
 טרָאד ןענידרַאפ וצ קעווצ ןטימ ,עװקסָאמ
 ןענעק ןוא ןדנוטש עשיערּבעה ןופ טלעג
 ןרעטלע ענייז ןיהֹואו) י"א ןייק ןרָאּפ

 עג ַא ,(טרעדנַאװעגסױא רעטעּפש ןּבָאה

 ןיא רַאקעטָאילּביּב ןעוועג ךיוא טייצ עסיוו
 *לופרַאפ ךיז ,?ןויצ ינּבװ ןייארַאפ םעד
 ?לעוו ,ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא טמוק
 ,לטעטש ןיא טנרעלעג ךָאנ טָאה רע עכ
 :עג עװקסָאמ שוריג םעד ּבילוצ רעּבָא
 ?סיוא ךלַאּב ןוא םײיהַא ןרָאפקירוצ טזומ
 ענייז וצ עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעג
 א ןעוועג טײצ עטשרע יד ,רעדירּב
 ,ןסָאריּפַאּפ טימ רעלדעּפ ַא ,רעיינ:לדמעה
 ןטפעה :ןַאמָאר ןוא ןעגנוטייצ עשידיי
 :עג י"נ ןיא .רעּפעש עשידיי יד רעּביא
 רעד ןופ גנוקריו רעד רעטנוא ןעמוק
 :ַאּב רעשיטסינָאינוי:דײרטשיטסילַאיצָאס
 :יא רַאפ ןלושטנוװָא יד טכוזַאּב ,גנוגעוו
 :יפ ןופ רעליש ַא ןעוועג ואוו ,ןטנַארגימ

 ןעמונעג ,רעלימ .ע .ל ,ץנַארק ּפיל
 :ַאק ַאננַא יורפ ייּב סעיצקעל רעטעּפש

 =סַאק םהרבא ,(ּבײװ סנַאהַאק .ּבא) ןַאה
 :ַאמעכַאמ ןוא רוטַארעטיל עשילגנע) עּפ

 8--1896 ,(ןיטיל) עפַאי אדוי ,(קיט
  ףָאק ןיא רערעהוצ רעיירפ סלַא טרידוטש

 :עטיל עשילגנע טעטיסרעוװינוא:ַאיּבמול
 ;עיגָאלָאּפַארטנַא ןוא עיגָאלָאכיסּפ ,רוטַאר
 טימ ןּבעגעגּפָא ךיז רע טָאה קיטייצכיילג

 רעד רעטנוא רוטַארעטיל רעשיסור רעד
 ןיא ןדיי רעװקסָאמ לזיירק םעד ןופ העּפשה
 טרעהעג ַא'צ ןּבָאה סע ןכלעוו וצ) י"נ
 סירָאּב רעוט"טניָאשזדח רערעטעּפש רעד
 :ָאמ ןופ רערעל רעשיסור ס -ע ,ןיגָאּב
 לעיצעּפס ,(ַא"א שיוועלעדנעמ עווקס

 :גוזַאּב ַא .עמַארד עשילגנע יד טרידוטש
 טַאהעג םיא ףיױא טָאה העּפשה ערעד
 :רָאג בקעי ןוא רעטַאעט רעשידיי רעד
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 *עג ךיוא םיא ףיוא טָאה רעכלעוו ,ןיד
 ןיא סעיצקעל עשיסור ענייז טימ טקריוװ
 רעשיטַארקָאמעד+לַאיצָאס רעשיסורז רעד
 ןעגנולייצרעד ענייז טימ ,"טפַאשלעזעג
 ןוא עשידי יד ןיא ןענַאטעילעפ ןוא
 רענעי וצ ,י"נ ןופ ןעגנוטייצ עשיסור
 ?יל ןייז ןּביױהעגנָא ,6-.1895 םורַא ,טייצ
 םֹוצ דיל ַא טימ טײקיטעט עשירַארעט
 ,068016 ןיא ,שילגנע ןיא יַאמ ןטשרע
 =רעלוּכָאּפ ןופ ןעגנוצעזרעּביא טימ ןוא
 :רַא עשיטסילַאיצַאס ןוא עכעלטּפַאשנסיװ
 דנעבאפ ןופ "טַאלּב גָאטנוזח ןיא ןעלקיט
 ?יטכיוו ,ץנַארק פיליפ ןופ ר"א "טַאלּב
 רעשירַארעטיל ןייז ןעװעג זיא רעק
 רעד טימ גנודניּברַאכ ןיא טירטפיוא
 ןופ גנוּביהפיוא רעד רַאפ טפַאשלעזעג
 עשידי עיררפ יד" רעטַאעט ןשידיי
 ןעמַאזוצ ;1896 טעדנירגעג ,"עניּבסקלַאפ
 רעטסדנטײדַאּב רעד ,ןידרָאג בקעי טימ
 רעכלעוו ,טּפַאשלעזעג רעד ןופ טפַארק
 םענעי ןופ רעטנעצ ןיא ןענַאטשעג זיא
 ,רעטַאעט ןשידיי ןרעסעּב ַא רַאפ ּפמַאק
 ןעוועג רעריא רַאטערקעס סלַא .ע זיא
 =ביט ןוא עטסקיטכיװ עריא ןופ רענייא
 סלַא ןטערטעגפיוא זיא ,רעוט עטסקיט
 עריא ףיא טנַאטַאּבעד ןוא רָאטקעל
 ,ןַאגרָא ריא טריטקַאדער ,ןעגנולמַאזרַאפ
 ?סקלָאפ עשידיא עיירפ ידח ה"מז סָאד
 רעטלייוװעגסיוא רעטייווצ רעד) "ענהיּב
 =וצ ךיילג ךיז טָאה ןיגָאּב .ד רָאטקַאדער
 ?עגרעּביא ןַא ץוחַא ואוו ,(ןגיוצעגקיר
 =ָאק ןוא עידעגַארט ןגעוו לקיטרַא ןטצעז
 ?רַאפ ןוא טדימסדלָאג רעווילָא ןופ עידעמ
 =ַאעט ןגעוו ןטָאדקענַא ,ןכורּפש ענעדייש
 טכעלטנפערַאפ ךיוא עמַארד ןוא רעט
 ןגעװ לקיטרַא ןלעניגירָא ןטשרע ןייז
 =רַאפ/ ןופ גנודנירג רעד ךָאנ ,רעטַאעט
 רעד ןיא ןקורד וצ ןּבױהעגנָא ײסטרעוו
 ?ַארעטיל ,ןעגנוצעזרעּביא ,ןציקס גנוטייצ
 :ַאּב ךיז ןַאד טניז ,ןעגנולדנַאהּפָא עשיר
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 :ידיי עלַאקידַאר עלַא ןיא טעמּכ טקילײט

 ,עכעלגעט ,עקירעמַא ןופ ןפירשטייצ עש

 ייר ַא ןיא ךיוא ,עכעלטַאנָאמ ,עכעלטנכעוו

 =רָאפח ,"טַאלּב דנעבאז יװ ,עכעלרעגריּב
 2ניּפ דוד ןופ ר"א "רעטיײּברַאז ,?סטרעוו

 רעד ןופ טפירשטַאנָאמ--"טייצ עיינח ,יקס

 :ילַאיצָאס רעד ןופ גנולײטּפָא רעשידיי

 רעיינ רעדח ,ײטרַאּפ:רעטעּברַא רעשיטס

 יװַאקרַאה רעדנַאסקעלַא ןופ ר"א "טסייג

 ,(שטיװָארָאטנַאק .ר ןופ ןּבעגעגסױרַא)

 ןַאגרָא רעכעלגעט -- "גנוטייצ:סקלָאפ יד;

 ?ַאיצָאס עשידיי ענעטלָאּפשעגּפָא יד ןופ

 סרעקיימּפעקא ,ּפ .ַא .ס רעד ןופ ןטסיל

 ואוו -- "טפַאשלעזעג עיירפ? ,"לַאנרושז

 =ײטּפָא רעשירַארעטיל רעד ןופ רָאטקַאדער

 ,".ש .ַא .פח ,וװעיטנָאעל .מ ןעוועג זיא גנול

 .נַאילסַאמ ,"דלָארעה רעשידיא רעכילגעט

 -- "טסייגטייצצ ,"טלעוו עשידיא? סיקס

 ,9 -- 1905 ,"סטרעװרָאפח ןופ טַאלּבנכָאװ

 ?רַאנַא -- "גנוטייצ דנעבאק ,"טפנוקוצז

 "טסָאּפ יד+ ,1906 ,טַאלּבגָאט שיטסיכ

 ןופ ןענַאגרָא יד -- "טייהכיילג ידח ןוא

 רעדע ,סנָאינוי = רעדײנש עשידיי יד

 *עװ רעדח ,גניר?רעטעּברַא ןופ---"דניירפ

 :עּברַא ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי ןופ --"רעק

 ?רַא רעשידיאז רעגַאקיש ,דנַאּברַאפ:רעט

 עשידיאז רעיפלעדַאליפ ,"טלעוו רעטייּב

 .ַא"א רעטעלּב:בוט-םוי סעקינימ ,"טלעוו

 טסיצילּבוּפ רעשידי סלַא ץנַאלג ןייז

 ךרוד טכײרגרעד טּפיהרעד רע טָאה

 רעד ןיא טעּברַאטימ רעגנַאלנרָאי ןייז

 ךיז) רעלימ סיאול ןופ ר"א "טײהרַאוװײ

 ייצ ערעדנַא יד ןיא טקילײטַאּב ךיוא

 ,1915 "רעריפ רעדע--- סרעלימ ןעגנוט

 ךָאנרעד ןוא (1925 "טיײהרַאװ עיינ יד;

 ?טײהרַאװ ידח ןכלעוו טימ ,"גָאט/ ןיא

 טָאה .ע ,ןסָאגעגפיונוצ 1918 ךיז טָאה

 =ל ףיוא טריזילַאיצעּפס טּפיוהרעד ךיז

 -שידיי ,קיטירק-רעטַאעט ןוא -רוטַארעט

 =עג ליפ טָאה ,קיטסיצילּבוּפ רעלַאנָאיצַאנ

 784 ןיטנע

 ןופ םיבוט:םוי עשידי ןגעװ  ןּבירש
 ןגעוו ,טקנוּפדנַאטש ןשיטעָאּפ:לַאנָאיצַאנ
 :רעד רעשידיי ,םינינע עלערוטלוק:שידיי
 =יערּבעה:טלַא רעד ,רָאמוה ןשידיי ,גנויצ
 ?רעדָאמ ןגעוו ,וו"זַאא רוטַארעטיל רעש
 ןיא - "ברעמ ןוא חרומ ןשיװצ) םזינ
 ?נַאמָאר ןשידיי ,(1 "רוטַארעטילװ ּב"מז
 ?בילקריוו ןוא ןעמיורטא ב"מז ןיא) םזיט
 רוטַארעטײל רעשיסודניה:טלַא רעד ,(?טייק
 ןגעװ ,("טפַאשלעזעג רעײרפ רעד ןיא)
 רעטַאעט ןשידיי ןופ עטנישעגרָאפ רעד
 ,(1901 "ךוּב רינעוואוס ןידרָאג בקעיז ןיא)
 :צ"ּפ רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא סלַא
 טָאה ,1916 טניז ,עקירעמַא ןיא גנוגעוװוַאּב
 רעדז ןַאגרָא:ײטרַאּפ םעד טריטקַאדער רע
 טײצ עסיוװעג ַא ,"רעפּפמעק רעשידיא
 ןוא שטיָאנַאזַאכ ןָאעל טימ ןעמַאזוצ
 ןיקסניּפ דוד טימ ךָאנרעד ,ןַאמרעקוצ .ּב
 ,20 -- 1918 רעפעגמוא ,טצעלוצ ןוא
 =ָאנ יד ןופ רענייא ןעוועג ןַאד ;ןײלַא
 געט םעד ןופ רעטעּברַאטימ עטסטנע
 סנטצעל ;"טייצ ידק ןַאגרָא- צ"ּפ ןכעל
 ןכעלטנכעווייווצ םעד ןופ רָאטקַאדערטימ
 2ײברַא רעשידיא רעד? ןַאגרָא:ײטרַאּפ
 ןופ רענייא ןעוװעג ךיוא זיא רע ,"רעט
 ,1907 "דנעגויא ּב"מז ןופ ןרָאטקַאדער יד
 רעד ןופ עיצַאטסעפינַאמ עטשרע יד -- 1
 "כיד "רעשיטנעדַאקעדװ רעשידיי רעגנוי
 לאוי טימ ןעמַאזוצ--ןוא עקירעמַא ןיא גנוט
 ?קַאדער--שטיװָאמיאַאח .י .מ ןוא םינָאלס
 ןופ -- 1 "רוטַארעטילח ּב"מז סָאד טריט
 סלַא ,גנוטכיר רעשירַארעטיל רעבלעזרעד
 טצעזעגרעּביא רדסּכ שטנעמ = סגנוטייצ
 ?גנע ,שיסור ןופ קרעוװו עשיטסירטעלעּב

 ,שיערּבעה ןופ ךיוא לָאמלײט ןוא שיל
 ,שטיוועקשוי ,ס ןופ "ענייה עטיאח :ַא"צ
 "ןינַאס/װ ןוא ןירּפוק .א ןופ "לעוד רעדז
 טינ ןענַאמָאר עדייּב) וװעשַאּביצרַא ןופ
 עזס סועיערדנַא דינָאעל ,(טקידנערַאפ
 ןציקס לָאצ רערעייהעגמוא ןַא ץוחַא ,םס8ז
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 :עשט ,ןַאטַאּפָאמ ןופ ןעגנולייצרעד ןוא

 סנָאפלַא ,עּפַארפ ןָאעל ,יָאטסלָאט ,וװָאכ

 ַאדעטּפמָא ןָאפ ,רעגגעזָאר רעטעּפ ,עדָאד

 =עּפ ,ןעסּבָאקַאי ,ָאװערּפ לעסרַאמ ,ַאלָאז

 ,ןוסמַאה טונק ,יל סַאנָאי ,ןעסנַאנ רעט

 :ָאל רעיּפ ,ןָאמרוג עד ימער ,ןָאסנרעיּב
 ,יקסמָארעשז ,רעיימטעט ,דנָאמיײר ,יט

 ?ּבַאי ,קַאיריּביס-ןימַאמ ,טַאשקימ ןַאמָאלַאק
 עצנַאג ַא ןוא ליװגנַאז ,ןיילק ,יקסווָאנָאל

 :ָארּב עקינייא ךיוא יו ,ערעדנַא עסַאמ

 =עד ַארעטלָאװ ןופ ,סּבעד ןישזדוי ןופ ,ןרוש

 ןיוועל .ז טימ תופּתושּב טָאה .ַא"א רעלק
 ןופ עלוש ידח עמַארד ַא ןּבירשעגנָא

 טצעזעגרעּביא ;1907 טריפעגפיוא ,"ןּבעל

 טריפעגפיוא ,"עמָאלַאסק סדלייװ רַאקסָא

 ,(1912 ,י"נ ,לעזימ .מ ג"פ) 1911 םורַא

 סָאװ ,"רעטסייג יד/ סנעסּביא קירנעה

 ןשידיי ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןײרַא זיא
 ?רעטעמ סירָאמ ,(ג"פ .זרעד) רעטַאעט
 .זרעד) "עדנַאזילעמ ןוא סַאעלעּפצ סקניל
 יא יירפ ץטַאק .מ טימ תופּתושּב ;(ג"פ
 "יבצ יתּבשז סיקסװַאלושז טצעזעגרעּב

 סירָאמ ןופ 1923 טניז טריפעגפיוא)

 ;("רעטַאעטטסנוק ןשידייז ןיא ץרַאװש

 עשיטַאמַארד רַאּפ טצעזעגרעּביא ךיוא
 ,ייילעּבילװ סרעלצינש רוטרַא ןענייארַאפ

 :ַאזוצ) "רעליּפש:עקלַאילא ,"רוטַארעטיל;
 ןּבירשעג ךיוא טָאה .(אּפיל .ש טימ ןעמ

 טינ) עקינײא ץוחַא ןוא שילגנע ןיא
 ןּבעגעגסיױרַא ,רעדיל (עטכעלטנפערַאפ

 :רַא ,צ"ּפ ןגעו רושַארּב עשילגנע ןַא

 רעשילגנע רעד ןיא ןציטָאנ ןוא ןעלקיט

 ןעשידיא ןעגני םעדח ןופ גנולײטּפָא
 רַאטקַאדער ןעוועג ןכלעוו ןופ ,"רעפּפמעק

 ןגעוו רושָארּב ַא ,רָאטקַאדערטימ רעדָא
 םורַא) רוטַארעטיל רעשידיי ןוא שידיי

 רעלַאנָאיצַאנ?שידייװ רעד סָאװו ,(2

 וצ טקישעצ טָאה "דנַאּברַאפ:רעטעּברַא

 קידנקעוורעד ,ןקעטָאילּביּב עשילגנע יד
 עשידי ןעמענוצנײרַא םעדכרוד  יײז

 ןיטנע
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 ַא ןיא) סעיצקעלַאק ערעיײז ןיא רעכיב
 םרָאפ רעטרעסערגרַאפ ןוא רעטרעדנעעג
 יא רעטעּפש רושָארּב עקיזָאד יד זיא
 סקנּפװ םעד ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעּב
 -קעס .ה עז ;'יתּבר קרָאיוינד הלהקה
 עכעלטע טכעלטנפערַאפ ךיוא ;(רעל

 ?סילַאיצָאס עשילגנע ןיא ןעגנוצעזרעּביא
 עסיורג רעייז טָאה .ע--.ןּבַאגסױא עשיט
 :ַאּב:רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ ןטסנידרַאפ
 ןופ רענייא סלַא עקירעמַא ןיא גנוגעוו
 :ןּבעגעגרעּביא ןוא עטסדנטײדַאּב עריא
 :עג ןייז ןּבױהעגנָא .רעוט ןוא רעריפ עטס
 :ַאיצָאס סלַא טײקיטעט עכעלטפַאשלעז
 ןדנוּברַאפ ןָא ּבײהנָא ןופ רע טָאה ,טסיל
 ןוא ןסיה ַא טימ טײקיטעט עקיזָאד יד
 ןופ ןגייווצ עלַא רַאפ סערעטניא ןוויטקַא
 =ץגנָא גנַאלנרָאי ,רוטלוק רעשידיי רעד
 ןשידיי ןרעסעּב ַא רַאפ ּפמַאק םעד טריפ
 רעיירפצ רעד ךרוד טשרעוצ ,רעטַאעט
 ךרוד ךָאנרעד ,"עניּבסקלָאפ רעשידיי

 ,"בולק קיטַאמַארד ןוויסערגָארּפײ םעד
 ןעעג זיא רע ןכלעו ןופ .,12-- 2
 ןיז רעטנא ואװ ןוא רעריפנָא רעד
 ייר עצנַאג ַא ןגיוצרעד ךיז ןּבָאה החגשה
 ?ייא ;רעליּפשיױש עשידיי עקיסַאלקטשרע
 שידיי רַאפ רעּפמעק עטשרע יד ןופ רענ
 ןופ ןעװעג רע יא ,עקירעמַא ןיא
 ג"ֵא יד ןופ רעריפ ןוא רעדנירג יד
 :לעװ ,ןלוש עשידיי עלַאקידַאר-לַאנָאיצַאנ
 רעד רַאפ דוסי םעד טגיילעג ןּבָאה עכ

 ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאּב?לוש רעשידיי
 -- לענימָאנ ,רעריפ ןוא ףערעל ,רעדנירג
 ?רערעל ןשידיי םעד ןופ טנעדיזערּפ ךיוא
 :קַאדער ,ןלוש עקיזָאד יד רַאפ רַאנימעס
 ןוא ריפַאש לאומש טימ ןעמַאזוצ) רָאט
 ןעשידיא םעדח ןופ (יקצַאטסָאלַאיּב ּב
 ןטשרע םעד ,16--1914 ײלַאנרושז:רעדניק
 ,עקירעמַא ןיא לָאנרושז=רעדניק ןשידיי
 ןופ עיצַארעדעפ רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא
 ךיוא זיא .ןלוש עלַאקידַאר-לַאנָאיצַאנ יד
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 ןוא ןרָאטַאיציניא יד ןופ רענייא ןעוועג
 :סלּפיּפװ םעד ןופ רעוט רעוויטקַא טייצ ַא
 עכלעװ ,טפַאשלעזעג רעד -- "ףילער
 עשיטסילַאיצָאס יד טריזינַאגרָא טָאה
 רַאפ ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעד ןוא
 ןופ ענעטילעג יד תבוטל ףליה רעד
 ַא ןעמונעג טָאה .המחלמיטלעװ רעד
 טפירש ןוא טרָאװ ךרוד לײטנָא ןסיורג
 ןשידי םעד רַאפ גנוגעװַאּב רעד ןיא
 טימ' ןעמַאזוצ) עקירעמַא ןיא סערגנָאק
 ַא"א ילאערזי+ רַאמשטירק ,ווָאכָארָאּב ,ּב

 רעשידיא רעדז ןַאגרָא םעד טריטקַאדער

 :עד סלַא טלייוװעגסיוא ,(1916 ,"סערגנָאק
 ;סערגנָאק ןקיָאד םעד ףיוא טַאגעל
 םעד ןופ רעריפ עקיטסיײג יד ןופ רענייא
 ידנַאּברַאפ:רעטעּברַא ןלַאנָאיצַאנ:שידײז
 ?ענעג רעד ןופ דילגטימ 1923 טניז ןוא
 ,ןעדרָא ןקיזָאד םעד ןופ עוויטוקעזקע:לַאר
 -רָא ןכעלטַאנָאמ ןייז ןופ רעטעּברַאטימ
 .סלַא קיטעט .,"עמיטש-רעטעּברַא ידז ןַאג
 :רַאּפ ,רענדער ,רָאטקעל ,רעלעטשטפירש
 קיצ ן ---וצ"ּפ יד ןופ ק"צ ןופ דילגטימ ,רעוט:ייט
 ןעגנולדנַאהּפָא עקילײצמוא ענייז ןופ
 :ָארײא ןוא עשידיי ,רוטַארעטיל רעּביא
 רעקיטַאמַארד ןוא רעלעטשטפירש עשִיעּפ
 יל ןיא סָאװ}:סױרַא םרָאפכוּב ןיא זיא
 ןלַאנָאיצַאנ:שידיײװ ןופ ג"פ) "רוטַארעט
 ידװ }(1919 ,י"נ ,"דנַאּברַאפ-רעטעּברַא
 ?עטיל רעשידיא רעינ רעד ןופ ןעלייז
 עלעדנעמ ןעגעוו סעיצקעל ןיינ -- רוטַאר
 .זרעד) "ץרּפ .ל .י ןוא ע"ש ,םירפס:רכומ
 ;(1923 "'נ ,ג"פ
 ג"פ) "גנוטכיד רעשידיא ןופ ךוּבטנַאה
 םעד ןופ טעטימָאק-לוש ןלַארטנעצ ןופ
 ,צ"ּפ ײטרַאּפ רעד ןופ ןוא "דנַאּברַאפ;
 :ַאזוצ .(ז"ז 300 םורַא --'ט 1 ,1926 ,י"נ
 ?עגפיונוצ (ןייסַאּב) עּבלע ןָאעל טימ ןעמ
 עיטַאמָאטסערכ ןוא ךוּבנרעל ַא טלעטש
 ןוא ןט2 ןרַאּפ -"לַאװק ןעשידוי ןופ , ט"א
 :ץטיל רַאפ ג"פ רעשידייװ) רָאינרעל ןט3

 ' -- ןטעַאּפ עשידיאז
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 ד"ז ,1916 ,י"נ ,"טפַאשנסיװ ןֹוא רוטַאר
 ;(ןטערטרָאּפ ןוא רעדליּב 43 טימ ,6
 +גיק רַאפ תוישעמ -- "ליומ סקלָאפ ןופח
 .רעדָא עטעּברַאַאּב ,עטלייצרעדרעּביא ,רעד
 דוד ןופ עכעלטע ,עטצעזעגרעּביא יירפ

 ורּביהש ג"פ) עּבלע ןָאעל ןוא ווָאטַאנגיא
 טָאה ,(1918 םורַא ,י"נ יי.ָאק גנישילּבָאּפ
 =יֵנייו רעדָא רעמ טקילײטַאּב ךיוא ךיז
 =ידיא/ סעּבלע ןָאעל ןּבעגסױרַא טייּב רעק
 ףוּבנרעל עטשרע סָאד --"ךַארּפש עש
 .סעשטיװָאקפעל ,עקירעמַא ןיא שידיי ןופ

 :לַאנָאיצַאנ יד רַאפ -- "רעדיל עשידיאז
 סניסַאּב .מ ,(1914 םורַא) ןלוש עלַאקידַאר

 סנוירוג:ןב ןוא סיבצ:ןּב ,"עגָאלָאטנַאז
 סוָארַאטָאלָאז .ה ר"ד ,יילארשי*ץראז ךוּב
 סניקריס .נג ר"ד ,ןטפיױש עטלמַאזעג
 :ַאנרושז רעקירעיגנַאל ןייז ןיא--,ןטפירש
 טימ טצונַאּב ךיז טעּברַא רעשיטסיל

 ,לאותּפ ןּב ,=} :יװ ,ס"פ ענעדיישרַאפ
 ךופ רענייא ,רעגנויײטלַא ןַא ,ל--ּפ ּב
 +רעגנֹוי רעזעוורענ ַא ,םינלטּב הרשע יד
 ..,יקסנַאּברוא המלש ,סוטַאנגיא ,קישטנַאמ
 רעדָא ןירעּפלַאה .א ,ַאיַאקסװַאילעש עטנעי
 ,שטיװַארעסיא ,ל ,יקסנימ ,ל ,ןירעּפלײה
 .ַא"א רעדנזייר ַא ,לייוו ַא ףיוא טסַאג ַא

 רעשידיא רעד ןופ עטכיעעג יד, ,ןיגרוּב ;ה

 .תונורכזא ,ןירּבָאק ןָאעל ;?גנוגעװַאּב רעטײּברַא

 "רעכיּב , ןיא ,רעגינ ,0 ; ?גרוטַאמארד ַא ןופ

 טקורדעגרעּביא) 488-- 484 ד"ז ,,1923 ,"טלעוו

 3 1/צ ,"גָאט, ןופ

 4 -- 1880) קודצ ןאמסינעי

 :עגסיוא .עילָאדָאּפ ,שטיװָאקנימ ןיא .ּבעג

 טגיז רע טָאה ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװ

 יש רעד ןיא ןעלקיטרַא טקורדעג 08

 ןיא ,"טלעוו רעטײּברַא רעשידיאפ רעגַאק

 =גנַאק ןעשידיאח ,"טיײהרַאוװק ,י,ש ,ַא ,פ?

 =בעגיואוו .ַא"א ,"רעטכעװסקלַאפא ,"סער
 ַא ןעװעג ,סעלעשזדנַא:סָאל ןיא קיד

 =רַא רעד ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש

 פ"א טסינָאטעילעפ סלַא "טייצ! רעקיט
 .י"רעדניּבנייא רעגידלעטעטשניילק רעדי
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 21ןױש) (רעטלַא) .רושרַא ןילעסע
 :ַאנ רעטריטּפָאדַא ( -- 9
 קינערּבע ר עס ערָא ןופ ןעמ
 :עג רָאי 10 זיּב .ווָאגינרעשט ןיא .ּבעג
 ,רדח ןיא טנרעל
 גָעעג ךָאנרעד
 :ַאטש יד טקיד
 .לושלטימ עשיט
 טרעדנַאװעג סיוא
 ,עקירעּטַא ןייק
 ?ויבעד רע טָאה
 ףךיל ַא טימ טריט
 רעשילגנע ַא ןיא
 רעטעּפש ,1918 ,ליווזיאול ןיא גנוטייצ
 :רַאפ ןיא רעדיל טכעלטנכערַאפ רע טָאה
 .ַא ,פ/ יו ,ןטפירשטייצ עשידיי ענעדייש
 רעד; ,"טלעוו עיינ יד; ,"סדנוק רעדח ,י,ש
 ,"דניירפ רעטייּברַאז רענָאדנָאל ,"טסירוטַאנ
 ,גניר?רעטעּברַא ןופ ןַאגרָא--"דניירפ רעדז
 טײצ עסיוועג ַא .ו"זַאא "רעדעפ ידז
 טַאטש ,שטיװרָאנ ןיא טּבעלעג רע טָאה
 טימ טקיטפעשַאּב ךיז ואוו ,טוקיטקענָאק
 :ַאֹּב ךיז רע טָאה רעטעּפש .ײרעלָאטס
 ןופ רענייא סלַא ןוא ָאגַאקיש ןיא טצעז
 רעד ןופ רעדילגטימ עטסנעעזעגנָא יד
 :ַאּב ךיז רעטכיד עגנוי עּפורג רעקיכרָא
 ןיא בור סָאד ןיוש ,רעדיל טימ טקילײט
 רעד ןופ ןּבַאגסױא יד ןיא ,ורעפ ןעיירפ
 1922 ,'ָאגַאקיש גנויא ּב"מז יװ ,עּפורג
 :ייניאז ה"מז יד ,(רעדיל 16 ןופ לקיצ ַא)
 טקורדעג ךיוא סנטצעל .ַא"א ,1924 ,"םענ
 ?ךנַא:סָאל יד ןוא "םוקפיוא} ןיא רעדיל
 ,"דנַאלנוזע ןוא "ברעמ רעדע רעסעלעשז

 25 ןא) .ּב (שירעּב-םחנמ) םיױּבלעּפע

 ?ואוו ןיא ,ּבעג ( -- 1
 --טציא) רעצעלדעש ,ןיזדַאר ןּבעל ,ןיק
 ,רעטָאפ ןייז ואו ,טנגעג (רענילּבול
 :צָאק עטלַא יד ןופ רענייא ,ּבייל:לארשי
 וצ ןרָאפעג ךָאנ זיא סָאװ ,םידיסח רעק
 :ןעמ 'ר ןיּבר רעקצָאק ןטמירַאּב םעד
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 ַא ןעמוקַאּב .טחוש ןעװעג זיא ,ןעלעד
 ןיוש רָאי 5 וצ ,גנויצרעד עלענָאיצידַארט
 :רַאפ רעכלעװ ףיוא ,ארמג טנרעלעג
 םעד רעטנוא ךיוא ,רָאי 15 זיּב טכַארּב
 ,החגשה סרעטָאפ

 ןַא רַאפ טמָשעג
 .גכָאװ טּפָא ,יוליע
 ףיױה ןיא גנַאל
 :ַאלוּפ םעֶד ןופ
 ואוו ,ןיּבר רעוו
 ?ֵאװש ַא רענייז
 ןעוועג ןיא רעג
 2צג ןוא ,טחוש ַא
 ןענעקַאּב וצ טוג ךיז טייקכעלגעמ יד טַאה
 וצ .ףיוה ןשייּבר ןופ ןתוגהנתה יד טימ
 ?עגנָא רעטָאפ רעד םיא טָאה רָאי 5
 םיא רעּבָא ,הטיחש ןענרעל וצ ןּביױה

 ?הריקח ןוא +לוּפליּפ וצ ןגיוצעג רעמ טָאה
 הרויא םענעקורט םעד וצ יװ ,םירפס
 םעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןוא ,"העד
 :עגנָא ,ןרָאװעג רקּפתנ רע זיא ם"ּבמר
 יסח רעד ןופ ןרעקוצּפָא ךיז ןּבױה
 ףיױא זייודניק ןופ ,טייקמורפ רעשיד
 ?רַאפ ןענעײל וצ טַאהעג ּביל קרַאטש
 =עּפש רע זיא ,ךעלמירפס:השעמ ענעדייש

 ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןעמוקעג רעט
 ?ג ןיילַא וליפַא טָאה ,ןענַאמָאר סר"מש
 וצ םגה ,ןַאמָאר ןימ ַאזַא ןּביירש ןעמונ
 ןוא טנרעלעג ךס ַא ךָאנ טײצ רענעי
 ?לוּפליּפ ַא ןּבירשעגנָא טַאהעג וליּפַא ןוא
 ןעמַארג עשִיערּבעה) ןישודק ףיוא רפס
 18 וצ .(ןּבירשעג רעירפ ךָאנ רע טָאה
 ןוא לטעטש סָאד טזָאלרַאפ רע טָאה רָאי
 קרַאטע ךיז ואוו ,עשרַאװ ןייק קעװַא
 רַאפ ןרָאװעג קנַארק טינ ריש ,טגָאלּפעג
 ןוא שיסור לסיּב ַא טנרעלעג ,רעגנוה
 :עג םורַא רָאי בלַאה ַא ןיא ןוא שיליױוּפ
 טימ ידּכ ,רעטָאפ םוצ ןרָאפקירוצ טזומ
 ?עג ךיז ,ןעמוקוצקירוצ רעטעּפש ראי 3
 =רַאװ ןיא ןטעּברַא ענעדיישרַאפ וצ ןעמונ
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 טריטויבעד 1912 ואװ ,ודָאל ןוא עש
 "תורוד ייווצצ ט"א גנולייצרעד ַא טימ
 :וא .י ןופ ר"א "טַאלּבעגַאט רעזדָאלח ןיא
 =ץניװָארּפ ַא ןיא קידנּבעל ,ךָאנרעד .רעג
 .עשידיסח ןּבירש וצ ןּבױהעגנָא ,טָאטש
 ,תוישעמ עכעלמיטסקלָאפ ,ןעגנולייצרעד
 חוּכ רעדײ ט"א עטשרע יד עכלעוו ןופ
 ןיא טקורדעג ןעוועג זיא "הווצמ ַא ןופ
 רעייז יז ןַאד טניז ןיא ,"ןעּבעל רעזנואק
 :דַאלװ ןיא טּפיוהרעד ,טכעלטנפצרַאפ ליפ
 ,ךעלטנכעוו טעמּכ -- ?טַאלּבעגַאט רעז
 :ידרעּב ,"טנייה6 ,"דניירפצ ןיא ךיוא
 ?סיוא ַא"א "עמיטש-סקלָאפ+ רעוועשט
 המחלמ רעד ןופ ךָארּבסױא ןכָאנ .ןּבַאג
 :טימ ואו ,סעדָא ןייק טרעדנַאװעגסיױא
 סָאדװ ,"ןעּבעל רעזנואז ןיא טעּברַאעג
 =עגקירוצ 1920 םורַא .ַא"א "ןעּבעל עיינ
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,עשרַאװ ןייק ןעמוק
 .=רעד טעּברַאעג ,ןעגנוטייצ ענעדיישרַאפ
 ?טנעצח ג"פ ןיא רעצעזרעּביא סלַא טּכױה
 ןוא ןלױּפ טזָאלרַאפ 1922 ףוס ,"לַאר
 ?עגטימ טשרעוצ ,י"נ ןיא טצעזַאּב ךיז

 =רעד ,"טַאלּבעגַאט ןעשידייח ןיא טעּברַא
 ,"לַאברושז ןעגרָאמײ ןיא רעּבירַא ךָאנ
 רעקידנעטש ַא םויה:דע זיא רע ראו
 גנוטייצ רעד ןיא טּביײירש ,רעטעּברַצטימ

 ךיז ,ןעגנולייצרעד ,ןציקס ליפ רעײז
 ערעסערג ײר ַא טימ ךיוא טקילײטַאּב
 ;ןצװ ןיא ןעלקיטרַא עשיטירק ,ןלעװָאנ
 יַאא "יש .ַא פז ,"רעדעפ+ ,"טפנוק
 םרָאפכוּב ןיא ןענייז קרעװ ענייז ןוּכ
 רעטצעל ןופ) ןגעוו ערעטסניפא :סױרַא
 :רעדיוש רעד ןופ ןלעווָאנ--"(עניַארקוא
 ג"פ) עניַארקוא ןיא טײצ:םָארגָאּפ רעכעל
 *עג ןיאי ;(161 ן"ז ,1922 ,"לַארטנעצײ
 :סגנַאגרעּביא רעד ןופ ןלעוװָאנ--"רעטיוו
 ,1923 ,ג"פ .זרעד) דנַאלסור ןיא טייצ
 יד סיוא ןַאמָאר---יזיורּבפיואז ;(216 ז"ז
 :רַאװ ,"רערעדנַאװײ ג"פ) 19--1917 ןרָאי
 ?ֵאי עקשימק ט"א ;431 ןיז ,,1923 ,עש

 ?ָאוער רעשימרוטש רעד ןופ--קישטנָאּפ
 ?רַאפ "דנַאלסור?םורד ןיא טייצ:עיצול
 "לַאנרושז ןעגרָאמח ןיא ךיוא טכעלטנפע
 יװ ,קרעװ עלַא עקיזָאד יד ןיא ,(24
 ךָאנ ,ערעדנַא ייר רעצנַאג ַא ןיִא ךיוא
 :ליש ,ענעּבעגעגסױרַא טינ םרָאּפכוּב ןיא
 2סור ןיא .טײצסגנַאגרעּביא יד .ע טרעד

 ןיא ,דנַאלסור?םורד  ןיא--רעיונעג) דנַאל
 ?רעגריּב םעד ,עיצולָאװער יד ,(סעדָא
 םעד ,ןעמָארגָאּפ עכעלרעדיוש יד ,גירק
 :רַאפ יד ןשיוװצ ןּפמַאק יד ,םזיטידנַאּב
 ?נומיטש ,ןעגנוִיצַאּב יד ,ןטכַאמ ענעדייש
 עקױָאד יד תעשּב ןעגנוּבעלרעּביא ,ןעג
 רעיײז ,ןשינעעשעג עשירַאטסיה עסיורג
 ,קיכיסּפ רעכעלשטנעמ רעד ףיוא גנוקריוו
 רעד ןופ טעטױויטקַא יד טריציפירָאלג
 טלעוװרעטנוא עשידיי יד ,המקנ רעשידיי

 ,ןעמָארגָאּפ יד ןגעק ןירעּפמעק סלַא
 רעצ םעד קורדסיוא םוצ ךיוא טגנערּב
 ןגָאטײװ סָאװ ,תומשנ עליטש יד ןופ
 יד ןופ גנוטרַאװרע רעוװיסַאּפ רעד ןיא
 גנולייצרעד ןייז ,סמערוטש עקידנעמוקנָא
 ןוא ,טעּפמיא ןוא גנונַאּפש טימ לופ זיא
 גָאיצַאסנעס ןסיוועג ַא ףיוא קידנקוק טינ
 ,קרעװ עקיזָאד יד ןופ טנעמעלע ןלענ
 :טסניק רעּפַאנק וצ זייוורעטרע רעד ףיוא
 ןּבײרשַאּב ןיא טעטיוויטקעיּבָא רעשירעל
 =עכייצ ,ןעגנובעלרעּביא עכעלרעדיוש יד
 :יטפַאהרָאװ רעד טימ סיוא ךיז ייז ןענ
 ,הביבס רעד ןופ גנורעדליש רעד ןיא טייק
 ןופ טירָאלַאק םעד ןעגנערּבסױרַא ןיא
 ?סָאמטַא ערעדנוזַאּב ענעי ,טייצ ןוא טרָא
 ןופ ,גנונעפָאה ןוא קערש ןופ ערעפ
 ?עלשטנעמ ןוא תוירזכא רעכעלשטנעמ
 עכעלנייוועגרעסיוא יד סָאװ ,הרובג רעכ
 וצ טיירג -- .ןפַאשעג טָאה עפָארטסַאטַאק
 =סקלָאפ ןוא עשידיסח יּבַא קורד םוצ
 זיא לָאמַאז ט"א ןעגנולייצרעד עכעלמיט
 ,ילעווש רעד ףיואק ט"א ןַאמָאר ַא ,"ןעװעג

 =רַאפ) "סעדָא ןיא ס"ממ טימש תונורכז
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 עיגָאלָאטנַאַא טלעטשעגפיונוצ טָאה
 :ַאמַאלקעד רעזעלרָאּפ רעזנואפ ט"א
 ;יטס ס--ע ןענייז טנכײצעגסיוא ,?רָאט
 םהרבא ןופ ןעגנוצעורעּביא עטריזיל
 "ןויצ תבהאז ןענַאמָאר עשילּביּב סוּפַאמ
 ט"א ןּבעגעגסױרַא ,"ןורמוש תמשא; ןוא

 ןופ דניז יד; ןוא "רמת ןוא ןונמאק
 רע .(1923 ,"לַארטנעצ/ ג"פ) "ןורמוש

 'ט ןט1 םעד טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה
 העותהפ ןַאמָאר סניקסנעלָאמס ץרּפ ןופ
 טָאה סָאװ רעדװ ט"א "םייחה יכרדּב
 .זרעּביא -- יט רעט2 רעד) ײטעשזדנַאלּבעג

 ;1926 ,"לַארטנעצח ג"פ ; ןהּכ .ז .א ןופ
 ?סירעטקַארַאכ ןוא עיפַארגָאיּב רעד טימ
 לעיצעּפס ןּבירשעג ,ןיקסנעלָאמס ןופ קיט
 :בעה ךיוא ןבירשעג ,(ןיניירּב ןבואר ןופ
 "הריפצהז ,"ןמזה ,"םלועה? ןיא שיער
 / ,א ,יולבנירג ,ּב ר"ד :ס"ּפ ענייז .א"א

 ,הוּפּת ,ּב ,ענסנעּפ ,ןייטשרעסַאװ

 ר"ד ;1923 ,"טַאלּבעגַאט רעזדָאל, ןיא ,,ל ,ד

 ן"ז ,1922 ,"טלעװ-רעכיּב} ןיא ,רופצ ,ּב ;י

 ,1913 ,"טַאלּבנעכָאװ ןיא ,תובשחמילעג ;4

 --1861 לשעה גרעּבלע(ּפ)ּפע
 :עלדעש ,יזַאמָאל ןיא .ּבעג (

 :ידיסח רעקידטחוימ ַא ןיא ,טנגעג רעצ
 טנרעלעג רָאי 16 ןזיּב .עילימַאפ רעש
 טַאהעג הנותח ןַאד ,שרדמ:תיּב ןיא
 ןשיװצ טנַאקַאּב ןעוועג ואוו ,עלַאיּב ןייק
 ןוא רוח טלַא םידיסח רעניזדַאר יד
 ןיא טצטזַאּב ךיז 1880 .,רעּבײרשײהרוּת
 :ַאפדלָאג ןיא טריפעגפיוא 1886 ,עשרַאװ
 :רַאװ ןיא 'ָאדַארָאװלעװ רעטַאעט סנעד
 רעד ןיא דודי עסעיּפ עטשרע ןייז עש
 רעד ןיא רעלוַא בקעי טימ "עטסיוו
 טסַאפרַאפ רע טָאה רעטעּפש .עלָאר:לטיט
 ?רּתסאֹח יװ ,קיטשרעטַאעט עקינייא ךָאנ
 2נע רעדע ,"ןכדש רעדח ,"ןּברק רעד"+ ,"עק

 --1888 ,רָאי 12 ןופ ךשמ ןיא טָאה ."לעג
 :ּפעא ט"א רעכיּברָאי ןּבעגעגסױרַא ,9
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 -טנפערַאפ ואוו ,"רעדנעלַאק סגרעּבלעּפ
 "הסנרּפײ יו ,ןלעװַאנ עקיניא טכעל
 ײר ַא ךיוא ,ַא"א "דוי:לארשי-ץרא רעדי
 ןייז טריפעגפיוא 1906 ,רעטעלּב:בוט:?םוי
 ןשידי ןיא "ןּברק רעד? קיטשרעטַאעט
 רע ואו ,"רעוויה'ד ןעדרַאשז+ רעטַאעט
 ?עג 12-- 1907 ,רעטלַאװרַאפ ןעוועג זיא
 ?ילעז רעטַאעט ןשידיי ןופ רָאטקעריד ןעוו
 ןטסנידרַאפ טַאהעג טָאה רעכלעוו ,"םּועז
 ,טסנוק רעשינעצס רעשידי רעד רַאפ
 ןּבעגעגסױרַא ט"ערּת ןסינ זיּב ירשּת ןופ
 :רעטַאעט ידח טַאלּבנכָאװ טרירטסוליאַא
 ?רַאפ ךיוא ואוו ,('מונ 24 סױרַא) ײטלעוו
 ,ע"ש ןגעוו) ןעלקיטרַא רָאּפַא טכעלטנפע
 ןייק קעװַא 1921 ,(רעטַאעט ןשידיי ןגעוו
 ןענייז קיטשרעטַאעט עג יז ןופ .עקירעמַא
 רעדז ,"עק'רּתסאק :סױרַא םרָאפכוּב ןיא
 ,"לעגנע רעדז ,"ןכדש רעד; ,"ןּברק

 טָאה ,עדיל ןופ -- י"בא ןײמשּפע

 רעשלהק רעד/ ט"א לכיּב ַא טסַאפראפ
 טימ רעדיל עגיטנַארּפ איירד / רעּביירשי
 .רעּבײרש רעשלהק רעד (1 "ןעידָאלעמ
 איד (3 ,רעדנעזייר רעסעווטיל רעד (2
 :נעזַאר יירעקורד ,ענליוו) "הנותז עשידיא
 .(32 ז"ז ,1876 ,רעצעזטפירש ןוא ץנַארק

 ,המישר ,,רעניוו ,ש

 ..1879 ןסינ ז"כ) רעטלַא ןײמשּפע
 ,קָאנומענָאּפ ןיא ,בעג (

 רעד ןופ ,רעטָאט ןייז .טנגעג רענװָאק
 =ענעצַאק ןוא סנושַאױטש יד ןופ ?החּפשמ
 סיוא סנגיובנעל
 :עג ויא ,ענליוו
 ןוא טחֹוש ַא ןעוו
 ע ןוא ,ליּכשמ ַא
 רָאי 15 זיּב זיא
 ןרָאװעג ןגיוצרעד
 רעמורפ רעד ןיא
 :ָאמטַא רעשידיסח
 לט ןופ ערעפס

 רעד ןיא טנרעלעג רָאי 15 זיּב ,זיוחנרעט

 ןיא ןיָאװעג ןגױצעגנײרַא ןַאד ,הבישי
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 ןוא גנוגעווַאּב רערענָאיצולָאװער רעד
 =יישרַאפ רעטנוא "דנוּבץ ןיא טעּברַאעג
 רעד רעטלַא פ"א טּפיוהרעד ,ןעמענ ענעד

 :עמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא 1908 ,רעכיוה
 ,"סטרעוורָאפ, ןיא טריטויּבעד 1910 ,עקיר
 ןשירַארעטיל ַא ןיא עימערּפ ַא ןענואוועג

 :עג קיסעמלגער 1814 טניז ןוא סרוקנָאק

 רעד ןֹוא ןציקס גנוטייצ רעד ןיא טקורד

 ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה .ןעגנולייצ

 *ניוו .מ ןופ ר"א "טייהכיילגא ,"טפנוקוצ{

 סידיילש ,ןיטשּפע אנכש ןוא יקסוועשט

 יא ,פײ ,(שידיי ןיא) "רעקריָאװ טנעמרַאג

 עטצעל יד .ַא"א "רענַאקירעמַא! ,"ש

 ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא ןרָאי
 2רַא-רעטַאעט טכעלטנפערַאפ ואוו ,"גָאט;

 ןשירעליּפשיש ןֹופ סעטכישעג ,ןעלקיט

 =ײהסטכירעג רע:י"נ ןופ רעדליּב ,ןּבעל

 ןעגנוּבײרשַאּב ןוא ןעויוורעטניא ,רעז

 ,ןטיקכעלנעזרעּפ עשידיי עטמירַאּב ןופ
 לאירוא ּפ"א ךיוא ,וװ"זַאא רעלעטשטפירש
 ,יקסּפיל .ל ,שטיװָאמַארּבַא לארשי ,קיזמ
 ַא ,רעטכַאּבָאַאּב ,לעסקַא ,בולעש האל

 ;כוּב ןיא .ַא'א ,ע .א ,ףלַא ,רעטרָאּפער

 ןוא ערעירַאק ידק :ןּבעגעגסױרַא םרָאפ

 ,לעזימ .מ ג"פ) "ןעננולהעצרע ערעדנַא

 רעקױה רעדע ןוא (256 ז"ז ,1921 ,י"נ

 ,ג"פ ,ורעד) "ןעגנולהעצרע ערעדנַא ןוא

 :ײּב ןֹופ עגַאלפױא עט2 ;260 ו"ז ,3

 ,י"ב ,גַאלשנעּבױט .ה ג"פ -- רעכיב עד

 :ײנ רעסיוועג ַא טימ טסילַאער ַא .(5

 טרעדליש ,זילַאנַא ןשיגָאלָאכיסּפ םוצ גנוג
 ןָאט ןלַאטנעמיטנַאס?שיטנַאמָאר ַא ןיא רע
 לטעטש ןשיװטיל ןופ ןּבעל עשידיי סָאד
 ןופ ,טייהדניק ןופ ,י"נ ןסיורג ןופ ןוא

 ןשיכאלמ-לעּב ןופ ,הבישי ןופ ,רדח

 2ַאּב רעד ןופ ,עמרַאזַאק ןופ ,טַאטשרַאװ

 ַא ייבח דליּב שיטַאמַארד ןייז ,גנוגעוו

 ?רַאק ַאװ ךוּב ןיא ןײרַא) "רעייפ ןעדמערפ
 ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא זיא ("ערעי
 ,עניב רעד ףיוא
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 10/ש ןופ "סטרעװרָאפ, ןיא ,ןַאהַאק ,ּבא
 ,1923 17/יק ןופ "גָאט , ןיא ,גרענדלָאג .צ .ב 4

 -- 1860) ןמלז ןיימשפע
 יּבוג רעקסנימ ,ןַאּבול ןיא .ּבעג (

 ,הבישי רענישזָאלָאװ רעד ןיא טנרעלעג
 =רעד ךיז טַאקידָאטװַא סלַא רעטעּפש
 =ײמעגלַא ןֹוא עשידיי עטיירּב ַא ןּברָאװ
 רע ןעװ ,1881 טניז ,גנודליּב ענ
 לקיטרַא ןטשרע ןייז טכעלטנפערַאּפ טָאה
 ?בעה רעד ןיא רע טָאה ,"ץילמהז ןיא
 עדנַאגַאּפָארּפ א טריפעג עסערּפ רעשיער
 ?קעס ןעוועג 1900--1890) ןויצ:תּביח רַאפ
 ןיא טעטימָאק רעניטסעלַאּפ ןופ רַאטער
 ?קָאדָאטרָא רעד ןגעק טּפמעקעג ,(סעדָא
 ,םזיניצ םוצ תודגנתה ריא רַאפ עיס
 רַאפ ךָאנ ,עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג
 :בעה רעד ןיא זַא ,יקסיועשטידרעּב .* ,מ
 ןַא ןעניפעג ףרַאד רוטַארעטיל רעשִיער
 ,עכעלשטנעמ:ןײמעגלַא טָאד קורדסיוא
 ײר ַא ןּבירשעגנָא ישקלאה המלש ּפ"א
 2דיי ןטלַא ןופ ןּבעל םעד סיוא רעדליּב
 ַא טימ סיוא ךיז ןענעכייצ סָאו ,םוט
 רעד ןופ םצע םעד ןיא קילּבנײרַא ןפיט
 טייקשידיי ָאטעג רעשילַארָאמ זעיגילער
 :ָאמ יד ןופ םענייא רַאפ םיא ןכַאמ ןוא
 גנוטכיר רעשיטנַאמָאר רעד ןופ סרעט
 יע ,רוטַארעטיל רעשיערּבעה רעד ןיא
 ןּבירשעג ךױא טייצ עסיוועג ַא טָאה
 רעטסקינייװעניא ַא ןעוועג זיא ןוא שידיי
 ר"א "גָאטח ּב"טפ טעד ןופ רעטעּברַאטימ
 טָאה רע ואו ,שטיװָאניּבַאר ןָאעל ןופ
 ?עילעפ ןוא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ
 :עט עשיטסינויצ ףיוא טּפיוהרעד ,ןענָאט
 רעטעּפש .ע .ז ךיוא ,;אזע:ןב פ"א ,סעמ
 ,גנוגעווַאּב = טטייהיירפ רעד טניז ,רעּבָא
 ןופ תודוסי יד טלסיירטעצ טָאה עכלעוו
 טָאה ,טייקשידי רעלענָאיצידַארט רעד

 רעד ןגעק ּפמַאק םעד טימ ןעמַאזוצ רע

 גנוגעװַאּב רערעגָאיצולָאװער רעשידיי

 ןפוא ןטספרַאש ןפיוא - ןּבױהעגנָא ךיוא
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 ,"חלשהז ןיא שידיי ןגעק ןטערטוצסורַא
 ןעלקיטרַא עירעס ַא ןיא ךיוא ,"הריפצהח
 ,21 ,1906 ,"ןעּבעל סָאדי) "דגיירפז ןיא

 ײטשַאּבטסּבלעז רעזנואפ ט"א (31 ,9

 סע עכלעוו ףיוא ,"שיאערּבעה ןוא גנומ

 טימ אירול ףסוי ר"ד טרעפטנעעג טָאה

 ?עגַארפ:ןַאגרַאשז רעד וצח ןעלקיטרַא יד
 םשור ןרעווש סרעדנוזַאּב ַא ,(37--36 ,ופ}

 עשיטסיערּבעהטסקע ענייז טכַאמעג ןּצָאה
 תעשּב "הריפצהז ןיא ןעגנוטערטסױרַא
 ןגעװ תונעט ענײז ןעו ,המחלמ רעד

 טימ טָאה "טקעלַאיד ןשטיידח סלַא שידיי
 :עסיטנַא יד טּפַאכעגּפױא דיירפ רעזייב
 .עסערּפ עשיסור ןוא עשיליוּפ עשיטימ
 טָאה גירקרעגריּב ןשיסור םעד תעשּב

 --עידעגַארט עסיורג ַא טּבעלעגרעּביא .ע
 טײצ רעד ןיא זיא ןוז רעקיצנייא ןייז
 ילע עוויסנעפָא סקַאשטלָאק לַארימדַא ןופ
 =גיווָארּפ ַא ןופ ןרָאװעג ןסָאשרעד תועט יּפ
 טָאה .ַאקעשט רעד ןופ גנולײטּפָא רעלעיצ
 ,ּפ"ענ זיּב לעירעטַאמ ךיוא ןטילעג רעווש
 :לַאהכוּב ַא ןופ עלעטש ַא ןעמוקַאּב ןַאד
 רעטעּפש ,רעווט ןיא טסערט ַא ןיא רעטי
 רערעגנַיי ןייז ואו ,י"א ןייק קעװַא
 :בעה רעטנַאקַאּב רעד ,.ע קחצי ,רעדורּב
 2ַאּב יד ןופ רענייא ,גָאגַאדעּפ רעשיער
 "תירבעּב תירבעח הטיש רעד ןופ רעדנירג

 =טנפערַאפ רע טָאה לטיט םעד רעטנוא)
 ,"ףסאיחאז ג"פ ןיא ךוּב רעדנוזַאּב ַא טכעל
 יד ןיא ךָאנ טצעזַאּב ךיז טָאה (0

 :ןורכז ןופ רענייז ווירּב ַא) ןרָאי רעקל
 רעדח ּב"מז ןיא טקורדעג זיא בקעי
 ,("רעקעוו רעשידוי

 ,50 -- 48 וײז ,ינויצ ןוקיסקק : אׁש1 ,59

 מ"א טסַאּפרַאפ טָאה -- ,מ ןײטשּפע
 'ַא 3 ןיא "ליּפש רעטַאעהט;ַא ן יי ,מ

 רעדָא סרוקיּפא רענעסימשעג רעדז ט'א
 ,עשרַאװ) "עקוָאנַארוד ןיא עירעלָאח ַא
 ןיא ןּבירשעג ,לכיּב סָאד ,(37 זײז ,1879
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 ?קַארַאכ ץנַאג ַא זיא ,ןעמַארג עקירעּבעל
 :סקלָאפ רעד ןופ רעטסומ רעשיטסירעט
 יד ןגעק עריטַאס רעשיליּכשמ:ךעלמיט
 רעיײז ןיא ןטנַארוקסּבָא ןוא טיילסלהק
 ןוא הלּלשה רעד טימ ּפמַאק ןכעלרעמוא
 רעמערָא רעד ףיוא ןטייר רעייז ןיא
 רעניו .ש .עסַאמסקלָאפ רעד:סיוומוא
 ַא ךיוא המישר ןייז ןיא טנכייצרַאפ
 רעד ךמלח ט"א .ע ןופ לכיב טייווצ
 רעטנוא םינתח ײװצ רעדָא םש לעּב
 ?עג םיריש ןיא השעמ ַא .,הּפוח ןייא
 קורד ,סעדָא "ץ"מ'י תאמ ,ןעּבירש
 רעד זיא רשפא ,(64 ז"ז ,1880 ,ךירלוא
 ,ןײטשּפע סוקרַאמ טימ שיטנעדיא .ע
 טאּפּפיל .ד .ח ןיא טרירטסיגער זיא סָאװ
 דניירפ ןוא רענעק סלַא "ריּכזמה ףסאזק
 ןיא רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעד ןופ
 :ַאיד=סגנַאגרעּביא רעד אקווד .שטירזעמ
 :שילױּפ םוצ שידיי ןשיווטיל ןופ) טקעל
 ךיז טלגיּפש שטירזעמ ןופ (ןשירענילָאװ
 ,רעכעלמיטסקלָאפ ללכּב רעד ןיא ּפָא
 םעדא ןופ ךַארּפש רערַאגלואוו לסיב ַא
 רעסיוװעג ַא ."סורוק ּפא םענעסימשעג
 ךיוא טָאה (? רעּבלעזרעד) ןייטשּפע ,מ

 --"ּפָאק רעטיוטז :ךעלכיּב יד טסַאּפרַאפ
 ןעטָאדקענַאװ ,(1867 ,עגליוו) גנולייצרעד

 ,עשרַאװ) ?װעריקַאלַאּב טוש םעד ןופ
 ,עשרַאװ) "המותי עכילקילגמואז- 8
8,, 

 -- 1889 1פ/װ ךלמ ןייטשפע
 .דָארג ,יָאנישזָאר ןיא .ּבעג (

 םייח ,רעטָאפ ןייז ואוו ,טנגעג רענ
 ןיא דמלמ ןעועג יא ,רעגערטלּפע
 ןוא רדח ןיא טנרעלעג ,הרוּת:דומלּת רעד
 ןוא שיערּבעה ךיוא ,הבישי רעד ןיא
 וצ ,רערעל ןטַאװירּפ ַא ייּב -- שיסור
 קעװַא ןוא םייה יד טזָאלרַאפ רָאי 3
 טנעקַאּב ךיז ירפ רעייז ,קָאטסילַאיּב ןייק
 :עטיל רעשִיערּבעה רעד טימ ךעלדנירג
 רעד טימ ךױא רעטעּפש ןוא רוטַאר



 ןייטשּפע ןפכ

 וצ ןּבױהעגנָא ךיז ךיוא ירפ ,רעשיסור
 ןוא עכעלטפַאשלעזעג טימ ןריסערעטניא
 טייהרעגנוי רָאג ךָאנו ,ןגַארּפ עשיטילַאּפ
 ,צ"ּפ רעקסנימ ןוּכ ןויירק יד ןיא ןײרַא
 | עגנַאל ךָאנרעד
 :עט ןעוועג ןרָאי
 ?ס"ס רעד ןיא קיט
 וויטקַא ,ײטרַאּפ
 ןעמונעג לײטנָא
 רעשידיי רעד ןיא
 :עװַאּב-רעטעּברַא
 ילֵאיּב ןיא גנוג
 ,עשרַאו ,קָאטס
 סעמרוט יד ןיא ןסעזעג ,ַא"א וועיק ,זדָאל
 יד ןיא .(וועיק ץוחַא) טעטש עלַא יד ןופ
 םורַא) "סנַאסענערװ ג"ֵא םעד ןופ ןרָאי
 :גירג יד ןופ רענייא ןעוועג .(10--8
 לַאטעלָארּפ םעד ןופ רעריפנָא ןוא רעד
 ןיארַאֿפ ןשיטַאמַארד = שילַאקיזמ ןשיר

 - ?קעס ןעוועג ךָאנרעד ,זדָאל ןיא "עפרַאהװ
 ײרַארעטיל רעשידייװ רעד ןופ רַאטער
 ?ײטּפָא) עשרַאװ ןיא ?טפַאשלעזעג רעש
 יירעציזרָאפ רעד רעטנוא (ב"טּפ ןופ גנול
 זיא טפַאשלעזעג יד זיּב ,ץרּפ ,ל .י ןופ
 ,ײצילָאּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טכַאמרַאפ
 :ינַאגרָאס"'ס רעד ןופ לַאפכרוד ַא ךָאנ
 עג ןכלעװ ּבילוצ ,עשרַאװ ןיא עיצַאז

 ןייק קעװַא 1913 ףוס ,עמרוט ןיא ןסעז

 :עלַא ןעוועג טייצ עטשרע יד ,עקירעמַא
 לוש רעלַאקידַאר-לַאנָאיצַאנ ַא ןיא רער
 ,"גָאטװ ןיא טעּברַאעג רעטעּפש ,י'ג ןיא
 "טנייהח ןיא רעּבירַא גנוטייצ רעכלעוו ןופ

 ךָאנרעד ,ןייטשנרעּב ןַאמרעה ןופ ר"א
 צ"ּפ יד ןופ ןַאגרָא ןכעלגעט םעד ןיא

 טקילײטַאּב ךיז רעירפ ךָאנ) "טייצ ידח
 ס"ס יד ןופ ןּבַאגסױא ענעדיישרַאפ ןיא
 ,(ןטסילַאירָאטירעט-ןטסילַאיצָאס יד ןוא
 :רעטעּברַא רעּביא טּפוהרעד ןּבירשעג

 *ָאק רעד ןופ גנודנירג רעד טניז ,ןגַארפ

 רעטעּברַאטימ "טייחיירפ+ רעשיטסינומ
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 דילגטימ ַא הליחּתכל ,גנוטייצ רעד ןופ
 ,עיגעלָאק רעלענָאיצקַאדער רעד ןופ
 עיגעלָאק רעד ןופ רעציזרָאפ סנטצעל
 ?רַאּפ ַא ןוא ןײטשּפע אנכש טימ ןעמַאזוצ)
 =ער רעכעלטרָאװטנַארַאפ סלַא (רעוט:ייט
 *ער רעד ןופ דילגטימ ַא ךיוא ,רָאטקַאד
 ,ןײטשּפע אנכש טימ ןעמַאזוצ) עיצקַאד
 ײטרַאּפ ַא ןוא לעדנימ .י ,רמרמ .ק ,ןיגלָא

 :שדוה ןשיטסינומָאק םעד ןופ (רעוט
 ןוויטקַא ןַא טמענ ."רעמַאה רעדז לַאנרושז
 ,?ײטרַאּפ-סרעקרָאװש רעד ןיא לײטנָא

 -- 1879 װלסּכ) יכדרמ ןײטשּפע

 ,שטימלײט ןיא .ּבעג (1908 הּכונח 'ד

 :ידיסח רעכַאפנייא ַא ןיא ,עיצילַאג?חרזמ

 ײדניק שידיי ַאח ּפ"א טָאה .עילימַאפ רעש

 ןשידי ןעמערָא ןופ ןציקס טקורדעג

 =ָאטעילעפ ךיוא יװ ,עיצילַאג ןיא ןּבעל

 רערומא יצחא ט"א עירעס ַא ַאיצ ,ןענ

 ,"טַאלּבגָאטש רעגרעּבמעל ןיא -- "תוישעמ

 רעשט; ,טַאלּבגָאט רעגרעּבמעל םעיינ;

 =סקלָאפװ רעײמָאלָאק ,"גנוטייצ רעציװָאנ

 =לעצ ַא ןופ טרענרעד ךיז .ַא"א "קיטילָאּפ

 ןוא קנַארק ןּברָאטשעג ןוא לּבלעװעגיקינ

 | - ,םערָא

 ףעײמָאלָאק ןיא ,רעּבאה ,ז ןופ גָאלָארקענ

 ."קיטילָאּפסקלָאֿפ ,

 --1898 הּבר:אנעשוה) המחנ ןײטשּפע

 ַא ןיא זדָאל ןיא .ּבעג (

 סָאװ ,עילימַאפ רעשידיי רעטנעגילעטניא

 סרעטומ רעד ןופ ,ענליוו ןופ טמַאטש

 טנרעלעג .סנושַארטש יד טימ החּפשמ דצ

 ,עיזַאנמיג:סגנוריגער רעשיסור רעד ןיא

 =ירַא המחלמ רעד ןופ ךָארּבסױא ןכָאנ

 פעגנײרַא ,רעשיויײישילױּפ ַא ןיא רעּב

 :לוק רעשידי רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצ

 ןַא טמענ יז רעכלעוו ןיא ,גנוגעווַאּב-רוט

 יד ןופ ןירערעל סלַא לַײטנָא ןוװיטקַא

 טניז) ענליוו ןיא ןלוש עכעלטלעוו:שידיי

 =סיוא םעד ןופ דילגטימ סלַא ןוא (2
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 :ָאק רעשיפַארגָאנטע רעד ןופ ָארויּב:ריפ
 :גיא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי םייּב עיסימ
 :ַאּב סָאד טצעזעגרעּביא טָאה ,טוטיטס
 :ָאיצולָאװער רעד סיוא קרעװ עטסואוו
 ָאוו ַאיַאנדָארַאנצ רעד ןופ עכָאּפע רערעג
 רעלעטשטפירש ןשילױוּפ םעד ןופ "ַאיל
 יןעמַאלפז ט"א יקסווָאזָאשוּב וװַאלסינַאטס
 ,1925 ,עשרַאװ ,יקסװָאקשטַאי ,ש ג"פ)
 ךיוא טכעלטגפערַאפ ,(352:-352 ז"ז ,'ט 2
 עטצעזעגרעּביא ןוא עלעניגירָא עכעלטע
 .,ןעלקיטרַא ןוא (עטרבח ַא ּפ"א) רעדיל
 :ַאט טַאנַארדניּבַאר--"ןַאטעקיניטַאשח ַא"צ
 ,"ףּבעל ןֹוא לושח ןיא) לוש- סרָאג
 טעּברַא עטצעל יד -- "ערה:ןיעז ,(2
 2ָאר ןגעװ ,!עז) לַאטנעיליל עניגער ןופ
 עטפושיּכרַאפ יד/ ןַאמָאר סנַאלָאר ןעמ
 ןופ "טַאלּבסקלָאפ רעזדָאלװ ןיא) "המשנ
 ןיא ךיוא טלַאה יז ןכלעװ ,(1926 1ןש
 ףיוא טערט .ַא"א ,שידיי ףיוא ןצעזרעּביא
 ןוא רעשידי רעד ןופ ןירָאטקעל סלַא
 .רוטַארעטיל רענײמעגלַא

 -- 1860 װלסּכ ױ) לּפָאק ןײטשּפע
 ןייז ,קסּבעטיװ ןיא .ּבעג (

 ןדמל רעסיורג ַא ,םחנמ?ןרהא ,רעטָאפ
 ןטלַאהעג טָאה ,תונּבר ףיוא הכימס טימ
 גָארטפױא ןייז ּבילוצ ,טפעשעג-םירפס ַא
 םהרבא טימ סרעדנוזַאּב םיליּכשמ טימ
 :עגרעּביא רעטומ עמורפ יד טָאה ,וּפַאמ
 ריא וצ גנויצרעד ףיא ןעלּטָאק ןּבעג
 זיא רעכלעװ ,ןיטע היעשי 'ר ,רעטָאפ
 וצ .קסּבעטיװ ןיא בר ןעװעג רָאי 8
 ןופ םותי ַא ןּבילבעג .ע זיא רָאי 2
 ןוא םירדח ןיא טנרעלעג טָאה ,רעטָאפ
 ןוא שִיערּבעה סרערעל עטַאװירּפ טימ

 ערַאטנעמעלע יד טקיד:עעג ,שיסור

 רעטשרע רעד בגא ןעוװעג ,לוש:זיירק
 ריע:ןּב ןוא רבח ןייז ןופ רערעל רעשיסור
 תונורכז לטיּפַאק ַא ס--ע עז) יקס--נַא .ש
 ,(265 ,1923 ,ּבמעװָאנ ,"גָאטח רענליוו ןיא

 11 .ּב ןָאקיסקעל

 202 ןייטשּפע

 ןבעגעג ,ּב'טּפ ןייק קעװַא רָאי 18 וצ
 טייצ עצרוק ַא ,שיערּבעה ןופ סעיצקעל
 ר"ד ןיא רעצעזרעּביא:סיינ סלַא טעּבראעג

 :עגסורַא רעּבָא ,"םויהפ סרָאטנַאק .ל .י
 טצעזַאּב ךיז -- טכערניואוו ּבילוצ טקיש

 טרָאד ןטלַאהעג רָאי רַאּפ ַא ,ןַארָא ןיא

 ןיא הפױש רעסיורג רעד ךָאנ ,לושַא
 ןיא ,דנַאלסור-םורד ןיא טּבעלעג לטעטש
 :רַאּב ןיא ,טנגעג רעװַאלסָאנירעטַאק

 ?בעה ןופ רערעל ןעוועג רָאי 4 וועשטיד
 ןיא) םידומיל ענײמעגלַא ןוא שיער

 ,שטיװעלעסָאי ןופ לוש רעד ןיא (שיסור
 רערעל ןעוועג רָאי 15 רעּביא ךָאנרעד
 ןיא "תמא-תרוּתז הרוּת-דומלּת ר ,ד ןיא

 עיצַאּפקָא רעשטייד רעד תעּב ,ענליוו
 רעשִיערּבעה ַא ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג

 ךיז ןַאד ,ןַאינוטלָאק לטעטש ןיא לוש
 טיג רע ואוו ,ענליוו ןייק טרעקעגקירוצ

 :נבעל ,שִיערּבעה ףיוא ןדנוטש עטַאווירּפ

 =ַאֹּב עלעירעטַאמ עטסרעווש יד ןיא קיד
 עקינייא טסַאפרַאפ טָאה .ע -- .ןעגנוגניד

 ,ר"מש ןופ רעגייטש ןפיוא ךעלכיּב?דנוש

 רעד/ ,"ןתח רעדַאּבסלרַאק רעד :ונייהד

 ןיא תועט ַא רעדָא ףירּב רענערָאלרַאפ

 =געזַאר ג"פ) "הלּכ עיירטנוא יד/ ,"טשּפ

 ,(1893 ,ענליוו ,רעצעזטפירש ןוא ץנַארק
 (ץ"מ ּבייל?הדוהי ג"פ) "ץָאלק עקּבײלװ

 ןיא ןּבעגעגסױרַא רע טָאה 1900 םורַא
 רעדליּב:ןעילימַאפ+ ט"א ןַאמָאר ַא סעדָא
 רָאּפ ַא ךָאנ ."ןעּבױלג ןוא עּביל רעדָא

 :ָאל ענירג טימ ּבוטש ַאז ,עגייז ךעלכיּב
 טָאה ,"אכרס ַא ןופ שיילפ+ ןוא "ןעד
 ?רַאּב ןיא רעגעלרַאפ ַא טפיוקרַאפ רע

 יצ ,טנַאקַאּבמוא זיא'ס רעּבָא ,וועשטיד
 טָאה רע .ןרָאװעג טקורדעג ןענייז יז
 ןיא ןטייקינילק עכעלטע ןּבירשעג ךיוא

 ,םחנמ-ןּב ןוא ןרהא-ןּב פ"א "דניירפח
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 רענליוו ,עיוויא ןיא .ּבעג (
 סָאװ ,החּפשמ רעקידסוחי ַא ןיא ,טנגעג
 ,םיליּכשמ ןוא םינּבר ןופ ןטָאנקעג זיא
 ?ןרהא ,רעטָאפ ןייז
 רעסיורג ַא ,רעּב
 ,רחוס ַא ןוא ןדמל
 ןייז ןּבעגעג טָאה
 ַא ןוז ןקיצנייא
 ?טלעוו ןוא עשידיי
 ,גנויצרעד עכעל
 טָאה רָאי 16 זיּב
 טנרעלעג ןייטשּפע
 רעד ןיא ןוא םייּבר עטַאוװירּפ ייּב דומלּת
 ןוא שיסור טגרעלעג קיטייצכיילג ,הבישי
 -לעװ ןיא ,שִיערּבעה ןיא טנעיײלעג ליפ
 טכַאמעג ךיא טָאה רע ךַארּפש רעכ
 :סױרַא ,ןווּורּפ עשירַארעטיל עטשרע ענייז
 :עּפש רע זיא ,ןלָאמ םוצ ןטייקיעפ ןזיוװעג
 =ַאמ ןרידוטש עשרַאװ ןייק קעװַא רעט

 םיא טָאה רעטסעװש ןייז רעּבָא ,יירעל
 רע ןוא "תילכּתז ַאזַא ןופ טדערעגּפָא
 סלַא ןטירגוצוצ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה
 םײה רעד ןופ .ערוטַאמ וצ ןרעטסקע
 וצ גנוגיינ ַא טימ ,שיטסינויצ טמיטשעג
 =עג ןכיגניא רע זיא ,הטיש םמטה:דחא
 :יטסילַאיצָאס טימ גנורירַאּב ןיא ןעמוק
 ןיא ןײרַא 1903 זיא ןוא ןויירק עש
 רוטַארעטיל טרידוטש קיסיילפ ,"דנוּב,
 עג טײצ עטשרע יד ,םוילַאיצָאס ןוא
 ןצנַאגניא ךיז 1904 טניז ,סעיצקעל ןּבעג

 ןוא גנוגעװַאּב?רעטעּברַא רעד טעמדיוועג
 ?ָאיצולָאװער רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג
 ןיא ןסעועג ןוא טריטסערַא 1905 ,רענ
 =ָמֵא רעד זיּב גנוטסעפ רעװעשרַאװ רעד

 ;טסעפינַאמ-רעּבָאטקָא םעד ךָאנ עיטסענ
 ןזָאלרַאפ טזומעג עיצקַאער רעד תעשּב
 2וּפ םעד ןופ רעטערטרַאפ סלַא ,עשרַאװ
 קעװַא "דנוּב ןופ טעטימָאק:ןָאיַאר ןשיל

 :ַאקָאװָארפ ַא ךרוד רעּבָא ,עשזמָאל ןייק

 ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשזמָאל יד זיא עיצ
 קנַאדַא רָאנ ןוא ,ןלַאפעגכרוד "דנוּבײ
 וצ לוצינ ןעגנולעג ן--ע זיא לַאפוצ ַא
 ןגױא יד רעטנוא טּפשמרַאפ ,ןוא ןרעוו
 ןרָאװעג רע זיא ,עגרָאטַאק רָאי 4 וצ
 ענליו ןיא קיטעט ןעוועג ,לַאגעלמוא
 ןופ טעטימָאק ןקיטרָא ןופ דילגטימ סלַא

 :ץטיל ןייי ןּביוהעגנָא ךיוא ןַאד ,"דנוּבײ
 רעדח ןיא שידיי ןיא טייקיטעט עשירַאר
 ?ײטַאּב ךיז רעירפ ךָאנ} "גנוטייצסקלָאפ
 (088600-82ח22װי8 ס- רענליוו ןיא טקיל

 שטיװָאנכַאש ןוא אנכש ּפ"א ןאוו ,(ה0ס3
 עשיטסירטעלעּב עקיניא טכעלטנפערַאפ
 -רעד עּבמעד ידפ ,"עפיוַאה ןיימ?) ןכַאז
 עשיטסיצילּבופ ןּביושעג ןוא (?טליײצ
 רעטלײװעגסױא סלַא 1906 ,ןעלקיטרַא
 נַאגרָא רענָאגרָאמס רעד ןופ טַאגעלעד
 :נעמַאזוצ ןט7 ןיא טקילײטַאּב ךיז עיצַאז
 ןעװעג .גרעּבמעל ןיא "דנוּבז ןופ רָאפ
 ?ינייארַאפ רעד ןגעק "עטרַאה/ יד טימ
 תעשּב ,ּפ .ִא .ד .ס .ר רעד טימ גנוק
 רעשירַאדוטָאג רעד וצ ןלַאװ עטייווצ יד
 ןופ עינַאּפמַאק:לַאװ יד טריפעגנָא עמוד
 זיאס ואו ,,ּבוג רענדָארג ןיא "דנוּבײ
 ןופ רוטידנַאק יד ןעוועג טלעטשעגסורַא
 "עג רעדיװ ךָאנרעד ,יקסנַאשזָאג = ונל
 רעשידנוּב רעד ןיא ענליוו ןיא טעּברַא
 לַאפכרוד ןכָאנ ,עיצַאזינַאגרָא ןוא עסערּפ
 וצניהַא טקישעג עשרַאװ ןיא "דנוּב, ןופ
 ,טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ סלַא
 =עג טריטסערַא עיצַאקָאװַארּפ ַא ךרוד
 גנַאלםישדח ,גרוּבזניג לסָאי נ"א ןרָאװ
 גנוטסעפ רעװעשרַאװ ןיא ןסעזעגּפָא
 =ימֹדַא טקישרַאפ גרוּבזניג סלַא ןַאד ןוא
 ,קסנערַאי ןייק רָאי ייווצ ףיוא וויטַארטסינ
 גַאוו ןופ ,,ּבֹוג רעדגָאלָאװ ןופ לטעטש ַא

 ?טנַא םורַא םישדח 3 ןיא זיא רע ןענ
 ןיא טייצ עסיוועג ַא טכַארּברַאפ ,,ןפָאל
 ,דנַאלסױא ןייק קעװַא ןַאד ןוא ענליוו
 רעד ןופ רַאטערקעס ןעוועג ןיוו ןיא
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 טריזינַאגרָא ,עּפורג רעשידנוּב רעקיטרָא

 ןטסידנוּב עשיצילַאג יד ןופ ּבולק ַא

 ןדַאלעגנייא ןַאד ,(?ןטסיטַארַאּפעסז ג"ַא)

 ּב"צ ןופ רַאטערקעס סלַא עווענעשז ןייק

 ,דנַאלסױא ןיא סעּפורג עשידנוּב יד ןופ

 ?שידיי רעד טימ רעטנעענ ךיז ןדנוּברַאפ

 ?ידנעטש סלַא עסערּפ רעשינַאקירעמַא

 -יאו רעגַאקיש ןופ רעטעּברַאטימ רעק

 רעדא ןופ ןוא "טלעוו רעטייּברַא רעשיד

 ,י"נ ןייק ןעמוקעג 1909 ףוס ,"טפנוקוצ
 ןופ רַאטערקעס ןעוועג טייצ עצרוק ַא

 רענייא ,"דנוּבק ןופ דנַאּברַאפ-לַארטנעצ

 יָאס רעשידייז רעד ןופ רעדנירג יד ןופ

 ?ַאס .ּב .י עז) "עיצַארעדעּפ רעשיטסילַאיצ
 5ָארּפ ריא ןופ רעדנירנַאּב ןוא (יקצול

 ,"דנוּב ןשינַאקירעמַא ןַא ןופ סלַא םַארג

 רָאטקַארערטימ ,ק"צ ריא ןופ דילגטימ

 ןכעלטנכעווייווצ םעד) ןַאגרָא ריא ןופ

 םעד ךָאנרעד ןוא "טסילַאיצָאס ןעשידיאק
 רענײא ,("טלעו עײנ יד? טַאלּבנכָאװ
 .רַאטימ רעטנעָאנ ןוא רעדנירג יד ' ןופ
 1084 טַאלּבגָאט:ד"ס םעד ןופ רעטעּב
 ?רַאפ:לַארטנעצ רעד ןופ דילגטימ ,,אזזקצ
 ?סגנודליּב ןופ רעציזרָאפ ןוא גנוטלַאװ
 :ערקעס ,"גניר:רעטעּברַאז ןופ טעטימָאק

 ,"טפנוקוצפ עיצקַאדער רעד ןופ רַאט
 ?טנכעוו םעד ןופ רָאטקַאדער 1913 טניז
 ןָאיני רעסיורג רעד ןופ ןַאגרָא ןכעל
 ?םיילג/ סגנירעכַאמ=רעדיילק ןוא :ןזולּב
 גנוטייצכַאפ ַא ןופ טָאה רע סָאװ ,"טייה
 ןשיטסילַאיצָאס ןטסנרע ןַא ןיא טלדנַאװרַאפ
 ?ןעיורפ ןשירַארעטײל ש ךעלטּפַאשלעזעג

 נָא יד ןופ לײטנָא םעד  ייּב לַאנרושז
 ,רעלעטשטפירש עשידי עטסנעעזעג

 ךיוא יו ,ןטפירשטייצ עטנָאמרעד יד ןיא
 =רָאפ/ ,"ש .א .פז ,?רעסײּברַאװ ןיא

 ,"רעטעלּבבוט:םוי סעקינימ ,"סטרעוו
 -רַאפ ַא"א "דנַאל עיינ סָאדח סנעזייר .א
 עשירַארעטיל ײר עצנַאג ַא טכעלטנפע
 =עגלַא ןוא עשידיי ןגעו ןעגנולדנַאהּפָא
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 ,ס"ממ ,גורפ יוװ) רעלעטשטפירש עניימ/

 ,ןיקסנעלָאמס ץרּפ ,ל"ביר ,ע"ש ,ץרּפ
 ,יקס--גַא ,ןעזייר םהרבא ,יקסוועשטניוו
 =נעזיור .ה ,שַא םולש ,הפי ףסוי ,שאוהי
 ,ןרַאהרעװ ,רעלדַא בקעי ,ןיּפַאל ,ּב ,טָא ּב
 ,ָאּברימ ,ןוסמַאה ,וָאכעשט ,ןַא:טּפױה
 ,ָאקנעלָארָאק ,לַאסַאל ,ענייה ,ןעסּביא
 ,(ַא"ַא סעדנַארּב ,יקרָאג ,ןָאדנָאל קעשזד
 :ָאװער ןופ תונורכז ןוא ןעגנולייצרעד
 :ָאטסיה ,דנַאלסור ןיא ןּבעל ןרענָאיצול
 :רַא רעשידיי רעד ןופ ןעלקיטרַא עשיר

 ?קיטרַא עשיטסיצילּבוּפ ,גנוגעווַאּב-רעטעּב
 רע עטסיינ יד רעּביא ןטכיזרעּביא ,ןעל
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןעגנונייש
 רעד ןופ ךָארבסױא ןכָאנ ךיילג ,וו"זַאא
 ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ עיצולָאװער?ץרעמ
 "גיבור ַאקעװער ןירענָאיצולָאװער רעד
 =ָאר ןטמירַאּב ןופ ןירעמענלײטנָא) קישט
 עשיטילָאּפ יד ןופ טסעטָארּפ רעװָאנַאמ
 צג טּפשמרַאפ ,קסטוקַאי ןיא עטקישרַאפ
 :ַאק ןופ ןוא עגרָאטַאק רָאי 12 ֹוצ ןעוו
 ןיק קעװַא דניק ןוא (ןפָאלטנַא עגרָאט
 עשידנוּב יד ןיא טעּברַאעגטימ ,דנַאלסור
 ?ער ,"רעקעווז רעקטנימ ןיא ,ןּבַאגסױא
 -סקלָאפװ עׂשידנוּב עכעלגעט יד טריטקַאד
 ךיוא ןעמונרַאפ ךיז ,וועיק ןיא ?גנוטייצ
 ןכָאנ ,טעּברַא:ײטרַאּפ רעשיטקַארּפ טימ
 ?דַאּפָארָאקס ןַאמטעה ןגעק דנַאטשפיוא
 טכַאמ רעד וצ ןעװ ,עניַארקוא ןיא סיק
 :סילַאיצָאס:שיטַארקָאמעד יד ןעמוקעג זיא
 גנומיטשַאב רעד טיול רע זיא ,עדַאר עשיט
 ףיוא "דנוּב/ ןופ טעטימָאק:טּפױה ןופ
 רעד טימ ןרָאװעג טקישעג עניארקוא
 וצ עקירעמַא ןייק עדַאר רעד ןופ עיסימ
 ידי רעקיטרָאד רעד טימ ךיז ןדניּברַאפ
 ריא ןופ סָאװ ,גנוגעוװַאּב:רעטעּברַא רעש
 טעמּכ ןסירעגּפָא ןעוועג "דנוּבז רעד זיא
 זיא .ע) המחלמ רעד ןופ טייצ עצנַאג יד

 :ימ רעשיטַאמָאלּפיד רעד ןיא ןײרַא טינ
 ןעמונעג טינ טָאה .עדַאר רעד ןופ עיס



 ןײטשּפע 807

 ?טנַארַאפ עשיטילָאּפ םוש ןייק ךיז ףיוא
 ןָאט טפרַאדעג טָאה רָאנ ,טײקכעלטרָאװ
 ,טעּברַא:עיצַאמרָאפניא עשינכעט זױלּב
 ןייק ךיז ןגָאלשרעד וצ םורַאױזַא ידּכ
 רַאפ געװ רעדנַא ןייק לייוו ,עקירעמַא
 ;(ןעוועג טינ טלָאמעד זיא עזייר רעד
 טָאה עדַאר רעד ןופ שארּב ןעוו רעּבָא
 ךיז ןּבָאה'ס ןוא ַארוילטעּפ טלעטשעג ךיז
 .ע טָאה ,ןעמָארגָאּפ עשידיי יד ןּבױהעגנָא
 סָאװ ,עיסימ רעד טימ ןסירעגרעּביא
 ןקעטש ןּבילּבעג רע זיא ריא טימ
 טקילײטַאּב ךיז סעדָא ןיא .סעדָא ןיא
 םעד ןופ ר"א 114202806 /1670 ןיא

 רָאטַאזירַאלוּפָאּפ ןטסואװַאּב ןוא ר"ס
 שטיוװעקנול .ו טּפַאשנסיװרוטַאנ  ןופ
 ןופ ר"א !ץפגעטעשס ,ןאג ןיא ןוא

 טויסקרַאמ ןופ רעקיטערָאעט םעד
 .וצ ןכיגניא רעּבָא ,שטיוועקשוי לעװַאּפ
 "ָנללְע עשיטסינומָאק ייד וצ ןענַאטשעג
 רעטשרע רעד ךָאנ ,"דנוּבײ ןופ ןטנעמ
 ?מָאקװ ןיא ןיירַא "דנוּבח ןופ גנוטלַאּפש
 ;מָאקײ ןשידיי ןיא ךָאנרעד .ןוא "דנוּב
 ךרוד סעדָא ןעמענרַאפ ןכָאנ ,"דנַאּברַאּפ
 סלַא טמיטשַאּב טכַאמ רעשיטעווָאס רעד
 םעד ןופ ןרָאטקַארער יד ןופ רענייא
 סלַא ןיא /136601װ8 טַאלּבגָאט רעסעדָא
 2טסניק:שירַארעטיל םעד ןופ רָאטקַאדער
 :יזָאד יד ןיא ,זוקסע6168 לַאנרושז ןשירעל
 פ"א ןּבירשעג טּפיוהרעד ןּבַאגסױא עק
 םיפעי ןוא ווָארוּבינשטיק רעדנַאסקעלַא
 רעדז ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז .װעידַאקרַא
 ,ןישַאכ רעדנַאטקעלַא ןופ ר"א "ךָאװ
 ןופ רָאטקַאדער רעד ןרָאװעג רעטעּפש
 עשיטסינומָאקח טַאלּבגָאט ןשידי םעד
 קעװַא עיזַאװניא סניקינעד תעּב ."םיטש
 :יא ,סעדָא ןופ ײמרַא רעטיור רעד טימ
 ,לַאגעלמוא עילימַאפ ןייז קידנזָאלרעּב
 ,אנוש ןטימ ןטכַאלש ,הנּכס ןכָאװ ךָאנ
 סופוצ מ"לק רעטרעדנוה קידנכַאמכרוד
 ,סופיט לָאמ ייווצ קידנגָארטרעּביא ןוא

 ןעמוקעגקירוצ

 ,ב"צ רעיײז ןיא טלייוװעגסיוא
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 =יוועג ַא ואוו ,עװקסַאמ ןייק ןעמוקעגנָא
 =יָלָל .וװ פ"א טריטקַאדערטימ טייצ עס

 סָאװ ,הזעזעס094 טַאלּבגָאט סָאד ווָאמ
 =עיצניװָארּפ יד טנידַאּב טּפיוהרעד טָאה
 דנַאּברַאפמָאק ןטימ ןעמַאזוצ ,עסערּפ על
 ב"צ ןופ טקישעג ,ּפ"קר רעד ןיא ןײרַא
 ןופ ק"צ םייּב סעיצקעסדיי יד ןופ
 רעײטשרָאפ סלַא קסּבעטיװ ןייק ּפ"קר
 סלַא ןוא עצקעסדִיי רעקיטרָאד רעד ןופ

 =גָאט םעד--ןַאגוַא ריא ןופ רָאטקַאדער
 =ַאֹּב קיטייצכיילג ,"ןרעטש רעד טַאלּב
 ןקיטרָא םעד ןופ רָאטקַאדער סלַא טמיטש
 1920 גנילירפ .11386016 טַאלּבגָאט ןשיסור

 רעד ףיוא ,עװקסָאמ ןייק
 סעיצקעסדִיי יד ןופ ץנערעפנַאק רעטנעצ

 ךיוא
 ךופ ןוא "סעמעק ןופ רָאטקַאדער סלַא

 =רָאפ ךיוא ןעוועג ,ג"פ:הכולמ ןשידיי
 ןײארַאפנטַארעטיל ןשידיי ןופ רעציז
 ןייק קעװַא 1921 רעמוז .עװקסָאמ ןיא
 :טריטקַאדער ןַאסרעּב ףסוי פ"א ,עקירעמַא
 ילוי טניז) "סעמע רעד טַאלּבנכָאװ סָאד
 יד ןקינײארַאפ וצ ןפלָאהעגטימ+- ,(1
 =יטסילַאיצָאס רעד ןופ ןטנעמעלע עקניל
 .ײטרַאּפמָאק רעד טימ ײטרַאּפ רעש
 רעשידיי רעד ןופ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ
 'ריא ןעוו ,עיצַארעדעפ רעשיטסילַאיצָאס
 יד טימ טקינײארַאפ ךיז טָאה טייהרעמ
 =ַאּב .ע זיא ,(יקצולַאס עז) ןטסינומָאק
 ךופ רָאטקַאדערטימ סלַא ןרָאװעג טמיטש

 =כָאװ סעד -- ןַאגרָא ןטקינייארַאפ םעד
 ןכיגניא ,"סעמע --טלעװ עיינע טַאלּב
 =יירפע ט"א טַאלּבגָאט ַא ןיא טלדנַאװרַאפ
 םויה?דע זיא .ע רעכלעװ ןופ ,"טייה
 =וצ) ןרָאטקַאדער-טּפױה יד ןופ רענייא
 רעטעּפש ,ןיגלָא ,מ טימ ןעמַאזוצ טשרע

 ךוא ןייטשּפע ךלמ טימ ןעמַאזוצ ךיוא
 רַאפ ,(ײטרַאּפ?סרעקרַאװ רעד ןופ רעוט
 ץנעטסיסקע היא ןופ רָאי 6 דלַאּב יד
 ךןסקַאװעגסיױא קרַאטש "טייהיירפז יד זיא
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 רעטעּברַא עשידיי יד ףיוא העּפשה ןיא
 םורַא טריּפורג ךיוא טָאה ,עקירעמַא ןיא
 עשירַארעטיל ענעעזעגנָא ײר ַא ךיז
 ערעגניי יד ןופ טּפיהרעד ,ןטפערקי
 ןופ ענייא טציא זיא ןוא ,רעלעטשטפירשי
 ןעגנוטייצ עשידיי עטסערג ןוא עטסעּב יד
 יװ ,"טייהיירפח רעד ןיא .טלעוו רעד ןיא:
 :רושז:שדוח ןשיטסינומָאק םעד ןיא ךיוא
 ץרעמ -- .מונ |) "רעמַאה רעדח לַאנ
 ?קַאדערטימ ויא רע ןכלעוו ןופ ,(1926-
 :רַא עשיטסיצילּבוּפ ץוחַא ,,ע טָאה ,רָאט
 עצנַאג ַא ךיוא טכעלטנפעראפ ,ןעלקיט
 :יסור רעיינ רעד ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא יירי
 ןגעו ןוא רוטַארעטיל רעשידיי ןוא רעש
 ,טסנוק ןגעוו ,רעלעטשטפירש ענלעצנייא
 ?עוָאס עטסקיטכיו יד ןופ ןטערטרַָאּפ-
 ערעסערג ַא ךיוא יו ,וו"זַאַא רעריפ עשיש
 רעד לסָאי ןיא ױזַא יווח ט"א טעּברַא:
 ַא -- ?טסינומָאק א ןרָאװעג רעדיינש
 :ומָאק רעד ןופ גנורעלקרעד ערעלוּפָאּפ
 :טעלעּב-בלַאה ַא ןיא ערעל רעשיטסיג
 :טימ ַא ךיוא זיא .ע ,םרָאפ רעשיטסיר
 עיצקעס רעשידיי רעד ןופ ּב"צ ןופ דילג
 ןופ ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ
 רעוט:טּפױה יד ןופ רענייא ,עקירעמַא
 :ַאּב רעשיטסינומָאק רעשידי רעד ןיא
 ךיוא ךיז טקלײטַאּב ,דנַאל ןופ גנוגעוו
 :ןמָאק רעקיכַארּפשדמערּפ רעד ןיא
 ,שיסור ,שילגנע ףיוא ,עסערּפ רעשיטסינ
 רעד ןיא ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ,שטייד-
 רעייז טמענ .דנַאּברַאפנטַאר ןופ עסערּפ
 ?גיײװצרַאפ רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא
 רעכעלטפַאשלעזעג רעשיטסינומָאק רעטי
 -לג עלַא ףיוא טייקיטעט רעלערוטלוק ןוא
 :צמַא ןיא ןּבעל:רעטעּברַא ןשידיי ןופ ןטיּב
 "רַאקיא, ןופ ק"צ ןופ דילגטימ סלַא עקיר
 :ָאק רעשידיי רעד ןפלעה וצ טפַאשלעזעג)
 ק"צ ןופ ,(דנַאּברַאפנטַאר ןיא עיצַאזינָאל
 ןופ ,דנַאּברַאפ רעטַאעט = רעטעּברַא ןופ
 ןשידיי ןופ עיסימָאק רעשירַארעטיל רעד:

 10 ןייטשּפע

 ענייז ןופ .דנַאּברַאפ-רעטעּברַא ןשילַאקיזומ
 :יטסירטעלעּב ןוא עשיטירק:שירַארעטיל
 ;סױרַא םרָאפכוּב ןיא ןענייז ןטעּברַא עש
 ,עשרַאװ ,"רוטלוקז ג"פ) "ןוסמַאה טונקי
 סנוסמַאה וצ ריפנײרַא סלַא ךיוא 2

 עּבַאגסױא רעד ןיא "עירָאטקיװח ןַאמָאר
 :ַאיצָאס סלַא ץרּפ ,ל .יז ;(ג"פ .זמעד ןופ
 ,י"נ ,לעזיימ סקַאמ ג"פ) "רעטכיד רעל
 :סטעּברַא סָאדז ט"א טקודעגרעּביא 6
 ידז ג"פ ,"סרעװ ס'ץרּפ ,ל .י ןיא קלָאפ
 :ירפװ ;(1918 ,וװַאלסָאנירעטַאק ,"טלעוו
 :ער ןופ רעטקַאנײא -- ?טיוט * סגגיל
 =רַאכ ,"שידיאז גיפ) ןּבעל ןרענָאיצולָאװ
 --"קלָאפ ןופ ןליוו ןטימש ;(1918 ,ווָאק
 סלַא ןּבעגעגנָא ,עמַארד ערענָאיצולָאװער
 :ַאּבַאס יעגרעס ןופ שיסור ןופ גנוצעזרעּביא
 ץרַאװש סירָאמ ןופ טריפעגפיוא ןוא וועיט
 ןופ ג"פ) רעטַאעט-טסנוק ןשידיי ןיא
 :עמַא רעד ןופ עיצַארעדעּפ רעשידיי רעד
 תונורכז ענייז ,(ײטיַאּפמָאק רעשינַאקיר
 ,"ןעזעג םיא ּבָאה ךיא יוװ -- ןינעלא ט"א

 ןוא שילגנע ,שטייד ,שידיי ןיא סױרַא ןענייז

 :ץגוצ ןרעוװ "טייהיירפ ג"פ ןיא .שיסור
 ןייַז ןופ יב עסיורג 2 קורד םוצ טיירג
 רעלַאיצָאס רעד ןופ דנַאל םניאל ךוּב
 :עלרעּביא ןוא ןקורדנייא -- "עיצולָאװער
 עיצולָאװער:רעבָאטקָא רעד ןופ ןעגנוּב

 ןוא סעדעררָאפ ענייז טימ ,דנַאלסור ןיא

 ;סױרַא ןענייז עיצקַאדער ןייז רעטנוא
 :לוקז ןוא ץרּפ .ל .י ןופ --- "עּביל*רעּבעוװח

 ןופ --"סַאלק-רעטעּברַא רעד ןוא רוט
 :ָאנירעטַאק ,"טלעוו יד ג"פ) ןַאמרעט .מ

 רעטרירטסוליא רעסיורג ַא ;(1918 ,וװַאלס

 ?ירפ/ ג"פ) "ןינעלא ט"א םוּבלַא:ּב"מז
 ןענייז ןעגנוצעזרעּביא ענייז ןופ ,("טייה
 עמַארד -- "יינשש :סױרַא םרָאפכוּב ןיא
 ,לעזיימ .מ ג"פ) יקסוועשיּבישּפ ,ס ןופ

 ,(1912 ,י"נ
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 -- 1894 5/|) םיאול ןָארפע
 .טגגעג רענדָארג ,םינָאלס ןיא .ּבעג (

 רעד ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 10 זיּב
 רָאי רָאּפַא לוש רעשיניורק רעד ןיא ךָאנ
 ?סיוא רָאי 19 וצ ,רעטלַאהכוּב ַא ןעוועג

 טריטויּבעד .עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעג

 "סדנוקח ןיא ךעלדיל עשיטסירָאמוה טימ
 ,ןציקס ,רעדיל טכעלטנפערַאפ ןַאד ,6
 *רַאװח ןיא ןענָאטעילעפ ,סעקסערָאמוה
 :ַאקירעמַאװ ,"לַאנרושז ןעגרָאמװ ,"טייה

 ,'טלעו רעשידיא? רעפלעדַאליפ ,"רענ

 ידח טריטקַאדער 1922 רעּבמעטּפעס טניז

 ,ַאטנַאלטַא ןיא "טַאלּבנכָאװ קיטנַאלטַא

 ןרָא עטצעל יד .ַאישזדרָאשזד טַאטש

 ןופ רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא י"נ ןיא

 טּבײרש רע ואװ ,"לַאנרושז ןעגרָאמח
 ןוא ךעלדיל עשיטסירָאמוה טּפוהרעד
 ,ןענָאטעילעּפ

 -- 1884 24 ) לארשי ןיקיורפע
 ?ווָאק ,ענשקעוו ןיא .ּבעג (

 רחוס ַא ,לאפר ,רעטָאפ ןייז ,עטיל רענ

 --תוגשה עקטציא יד טול ,ליּכשמ ַא ןוא

 וצ טּבערטשעג םיא טָאה ,טסישידיי ַא

 :יטלעו=טנייה ,עשידיײ:לַאקידַאר ַא ןּבעג

 ?ריו רעד רעטנוא רעּבָא ,גנויצרעד עק

 סרעטומ רעד ןופ ןדייז םעד- ןופ גנוק

 רדח ןיא טנרעלעג ךיוא רָאי 14 זיּב דצ

 .?סירוי טרידוטש 10 -- 1904 ,הבישי ןוא

 ןטפַאשנסיו עשימָאנַאקע ןוא ץנעדורּפ

 :ַאמ ּבילוצ ,טעטיסרעווינוא רענרעּב ןיא

 ?רַאפ טיג םוידוטש סָאד תוּביס עלעירעט

 טייקיטעט עכעלפַאשלעזעג ןייז ,טקידנע
 רעד ןופ דילגטימ סלַא 1904 ןּבױהעגנָא

 גס5- עּפורג רעשטסילַאיצָאס = שיטסינויצ

 רעשידיי רעד ןופ ךָאנרעד ןוא ןעסנא6

 *ייס) ײטרַאּפ:רעטעּברַא רעשיטסילַאיצָאס

 טימ ןּבעגעגּפָא ךיז 6--1905 ,(ןטסימ

 ןיא טעּברַא רעשיטסילַאיצָאס:שַיײטרַאּפ

 -עגנָא טייקיטעט עשירַארעטיל .דנַאלסור

 ןוא ץרפ ןופ ןעגנוצעזרעּביא טימ ןּבױה

 רעטסואווַאּב הּתעשּב רעד ןיא גרעּבמָאנ
 (088008מו8 אצממסקפ גנוטייצ רעלַאקידַאר

 "דניירפ? ןיא לקיטרַא ןַא טימ ןוא 4
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ןַאד ,ןָאזלאפר ּפ"א
 ?יטש:סקלָאפ ידע ןַאגרָא ןשיטסימייס םעד
 =טישז ר"ד ןיא ,ןינַאמ ,י פ"א ךיוא ,"עמ
 רעד? ןיא ,ןעּבעל עיינ סָאדײ סיקסוװָאל
 =לעװ ןופ ,1912 ,ּב"טּפ ,"טלעוו רעשידיא
 =ער רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רעכ
 .ש ,װָאנּבוד .ש טימ ןעמַאזוצ עיצקַאד
 ,ץיוורוה .ד .ח ןוא גרעּבניצ .י ,גרוּבזניג
 :רַאפ "טלעוו רעשידויא רענליוו רעד ןיא
 =טַאנָאמ טײצ וצ טײצ ןופ טכעלטנפע
 ךילגטימ ַא ןעוועג .ןטכיזרעּביא עכעל
 רענליו רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןופ

 יב .ש טימ ןעמַאזוצ 15--1914 "ךָאװח
 =טימ ,ףיטש .נ ןוא שטיוװָאנמלק .ז ,רעג
 1108:14 םססאסע+, םממ. ןיא ךיוא טעּברַאעג

 :שדוח סקינמוזַארװָאנַאװיא ןיא  ,אזקצ
 לקיטרַא ןַא טקורדעג 8288 לַאנרושז
 .ןעגנויצַאּב עשידי:שילױוּפ יד רעביא
 ןופ טיּבעג ןפיוא טעּברַאעג 17-1
 רָאטקעּפסניא סלַא עיצַארעּפָאַאק רעשידיי
 ײָאװער-ץרעמ רעד ךָאנ ,ַא"קי רעד -ןופ
 =יקצַאל ,ףיטש .נ טימ ןעמַאזוצ עיצול
 =גיבוד .ּפ ןוא וװָאכינרעשט .י ,ידלָאטרעּב
 =ַארקַאמעד עשידייז יד טעדנירגעג יקס
 ןיא טָאה עכלעװ ,"גנוקינייארַאפ עשיט
 םעד ןעמונעגנָא םֹורַא םישדח עכעלטע
 טניז ,?ײטרַאּפ-סקלָאפ עשידייז ןעמָאנ
 =לַארענעג סלַא זירַאּפ ןיא טּבעלעג 0
 ןופ טעטימָאק=וויטוקעזקע ןופ רַאטערקעס
 ץנערעפנַאקספליה:טלעװ רעשידיי רעד
 ,סעיצַאזינַאגרָא?ספליה ערעדנַא ןופ ןוא

 --1891 ירשּת 'כ) ןושמש גרעּבדרע
 +עשרַאװ ,ןיּבול ןיא .ּבעג (

 עילימַאפ רעשידיסח ַא ןיא ,טנגעג רעו
 טנרעלעג רָאי 14 זיּב .םירחוס-טינש ןופ

 שירּפ ייּב ,םינּבר ייּב םיקסוּפ ןוא ס"ש

 :צלטלעװ ךיוא טנױעלעג רערעל עטַאװ
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 ?רַאװ ןיא ןַאד ,שיליוּפ ןוא םידומיל עכ
 ןופ רערעל ןוא ןרעטסקע ןַא ןעוועג עש
 טײצ עסיװעג ַא רעטעּפש ,שיערּבעה
 רעדיוו 1913 ,ןילרעּב ןיא ךיוא טרידוטש
 :סיוא ןייק קעװַא
 ןוא טּבעלעג ,דנַאל
 ןיא טנרעלעג ךיז
 טנַאלּפעג ,זירַאּפ
 ,י"א ןייק ןרָאפ וצ
 םעד ּבילוצ רעּבָא
 רעד ןופ ךָארּבסיױא
 ךָאנ המחלמ:טלעוו
 | רעקידמישדז6 ַא
 1915 == ףירקנַארּפ רעּביא תעיסנ
 ןיא טריטויגעד .,עקירעמַא ןייק קעװַא
 ר"א "ךָאװ רעשידיאז רעװעשרַאװ רעד
 רעטעּפש .ע טָאה ,ןַאמטּפעה .י ןופ
 ?רַאפ ןיא ןעגנולייצרעד טכעלטנפערַאפ
 ,"גָאטװ יװ ,ןטפירשטייצ רע:י"נ ענעדייש
 2עפצװ ,"סדנוקע ,"רעפּפמעק רעשידיא;
 ?גיטכערעג? ,"קלָאפ עשידיא סָאדז ,"רעד
 חולש עשיערּבעה יד ןיא ,ַא"א ?טייק
 ,"ירבעהא ,"ןרוּתהח ,"גחל גחמז ,"רבעיחא
 טָאה .שילגנע ןיא ךיֹוא ,ַא"א ,"המואהח
 ,טײהרַאװװ ןיא טעּברַאעגטימ רָאי 4
 עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ 1919 טניז
 ןלעװָאנ ץוחַא ."טַאלּבעגַאט ןשידייז ןופ
 ,ןענַאטעילעפ ,ע טּביירש ןעגנולייצרעד ןוא
 ךיוא ,סעיזנעצער=רעטַאעט ,ןעלקיטרַא
 רעש ,סעקרָאס .ש ,ןָאזניּבו .ש ּפ'א
 :רעּביא טָאה .גרעב ,ש ,ןושמש ,ר ,רעּב
 ןשיטסיניצ םעד שידײ ףױא טצעזעג
 :עטשטפירש רעשילגנע רעד ןופ ןַאמָאר
 :עד לאינדא טָאילע שזדרָאשזד ןירעל
 ַא טכַאמעג סרעדנוזַאּב ךיז ןוא ?ַאדנָאר
 גנוטעברַאַאּב רעדנצנעלג ןייז טימ ןעמָאנ
 ?רעה טול "דוד תיּבל תונורכז ידח ןופ
 ,גרעּבדירפ .ש .א ןוא ףרָאדנעקער ןַאמ
 . יא/ ט"א םרָאפכוּב ןיא סױרַא זיא סָאװ

 ;רע ןוא ןענַאמָאר ןיא עטכישעג עשיד

 גרעבדרע

 קי יא
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 ,י"נ) "דוד תיּבל תונורכז / ןעגנולהעצ
 תיּב ןּברוח ןופ -- 1 :יּב 6 ןיא (24
 ןּברוחח -- 11 ;ינש תיּב ןּברוה זיּב ןושאר
 ןוא ברק ,"אבכוּכ רֹּבִא --- 111 ;"םילשורי
 םָאּפַא סונַאולוי סירעסייק םעדחא ,"לאומש
 ןיגינעק עשידיא ידי ,"ףעירּב סטַאטס
 .ָאמ עשידיא ידי ,"דמחמ} ,'ןמיּת ןופ
 רעד, -- 17 ;"םירזוּכ ידי ,?סעקשַאנ
 ידנַאש רעדא ,"יאר לא דודח ,"גוצ:ץיירק
 ;?רעמינורּב עטעטפיגרעפ ידח ,"ןעכייצ
 ;"'ח"ת תרוגז ,?עינַאּפש שוריגז -- ע
 עשיזיֹוצנַארפ ידװ ,"יבצ יִתּבשי - צן
 ףיוא ,קרעװ עקיזָאד סָאד ."עיצולָאװער
 ןוא רָאי 3 טעּברַאעג טָאה .ע ןכלעוו
 ןיא זייוומיכשמה טקורדעג סע טשרעוצ
 :ץזרעּביא ןײק טינ זיא ,"טַאלּבעגַאטח
 ןיא) גנוטעּברַאַאּב עירפ ַא רָאנ ,גנוצ
 ןיא (רעטשרע טָאטשנָא ןָאזרעּפ רעטירד
 ןקיטפַאז ןֹוא ןקיסילפ ןטנכייצעגסיוא ַא
 :ךירפ ,ש .א יּבגל תופסוה טימ ,שידיי
 :סיוא ךױא .ע טָאה ייברעד ;גרעּב
 יד יװ ,ןלעװק ענעדיישרַאפ טצינעג

 טבשפ ,םישרדמ יד ,דומלּת ןופ תודגא
 ןּב ?שנמ 'ר ,"לארשי תיראשח ,"הדוהי
 :עג סוװָאנּבוד ,"לארשי הוקמח סלארשי
 יא ךיוא טלַאהטנַא המדקה יד ;עטכיש
 רעד עטינמייהעגז יד ןגעוו ןטַאד עקינ
 יד ןיא ףרָאדנעקער ןַאמרעה ןופ "ןעדוי
 :ךירפ ,ש .א ןופ "דוד תיבל תונורכזח
 :2ן+ ,י"א טכװַאּב .ע טָאה 1925 .גרעּב
 ןיא טלעטשעגּפָא ךױוא ךיז סגעווקיר
 :עס ַא ןיא ןּבירשַאּב העיסנ יד ןוא ןלױּפ
 ,("טַאלּבעגַאט ןעשידייא ןיא) ןעלקיטרַא עיר
 ךוּב ןייז ןיא טלמַאזעגפיונוצ זייוולייט

 ,"ג) "לארשי ץרא ךָאנ דיא ַא טרָאּפז
 :יר ידק טלַאהטנַא סָאװ ,(256 ז"ז ,6
 ;עילַאטיא ןוא םירצמ ,י"א ןופ רעדליּבעז

 ס--ע ץקורדסיוא םוצ טמוק ךֹוּב םעד ןיא
 עלַאטנעמיטנעס לסיּב ַא ,עטרעטסײגַאּב

 רעשיערּבעה רעד וצ ןוא י"א וצ עּביל
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 לָאמלײט ךיא טָאה רע םגה ,ךַארּפש
 ?סױרַא טרָאװ ַא גנוטייצ ןייז ןיא ןעמונעג
 .שידיי רַאפ ןטערטוצ

 -- 1898 17ןא1) טקַאמ קירע |

 ןיקרעמ ןמלז ןופ ס'ּפ (

 ןיא ,עיּבמעלגַאז ,ץיװָאנסָאס ןיא .ּבעג
 .ץילימַאפ רעשירחוס רעכעלגעמרַאפ ַא
 ?ייל ,רעטָאפ רעד
 ַא ,הדוהי 2 רצז

 ַא ,,רחוס = האובּת
 ןוא ליּכשמ

 ליּבעג ךעלטלעוו
 טמַאטש ,רעטעד
 ךיוא ;װָאלקש ןופ
 ןַא ,רעטומ יד
 : 'ר ןופ לקינייא

 ?עוש ַא ,אינּתה:לעּב םעד ןמלז:רואינש

 יד ןופ םענייא ,,ןָאזחסּפ קחצי ןופ רעטס
 .ןירעװַָאלקש ַא זיא ,"דנוּבא ןופ רעדנירג
 :נרעטלע ס.-ע ןיא זיא טייצ עסיוועג ַא
 שיערּבעה ןופ רערעלזיוה ןעוועג זיוה
 :עג ,ע טָאה רָאי 12 זיּב .קילַאיּב ,ג ,ח
 ,דמלמ ןשיװטיל ַא ייּב רדח ןיא טנרעל
 ,דומלּת יו ,קודקיד ןוא שיערּבעה רעמ

 רעשיסור רעד ןיא ןעמוקעגנָא ךָאנרעד
 ןעמענרַאפ ןכָאנ ,לושלַאער רעשיניורק
 ןיא רעּצידַא ןשטייד יד ךרוד ץיװָאנסָאס
 טקידנעעג עכלעוו ,עיזַאנמיג רעשיליופ ַא
 2צעל יד ןופ טסיזַאנמיג סלַא ,1918 ןיא

 :ידיי רעד ןיא ןגױצעגנײרַא ןסַאלק עט
 ךיז רע טָאה ,גנוגעװַאּב:רעטעּברַא רעש
 רעד טימ טריסערעטניארַאפ ןַאד טשרע
 ןוא רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידיי
 ָאגוה ןגעוו לקיטרַא ןַא טימ טריטויּבעד
 .לעמַאז עשידייא יד ןיא (עז) ןַאמרעקוצ
 םייוו ,מ .י ןופ ר"א ,ש ,1918 ,"רעכיּב
 ?נומעגפיוא םיא טָאה רעכלעװ ,גרעּבנעס
 ןעלקיטרַא עשיטירק ןּבײרש וצ טרעט
 :יטירק טכעלטנפערַאּפ ,ע טָאה ןַאד טניז

 ח

 רָא יד ןיא סעיזנעצער ןוא ןעייסע עש
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 ײטרַאּפ רעכלעוו ןיא ,צ"ּפ יד ןופ ןענַאג
 ,קיטעט ןעוועג טייצ ערעגנעל ַא זיא רע

 וצי) "ןעגנירק ה"מז יד ןיא ןיא ךיוא
 רעטסיינ רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד
 ,יטלעוו 2 רעכיּב/ ,("גנוטכיד רעשיליופ

 ײגָאטװ רענליוו ,"רעטעלּב עשירַארעטילח
 םוּפ ןיא טנידעג 21 -- 1919 .ַאײא
 :ןריציפָא יד טקידנעעג ,רעטילימ ןשיל
 :יפֲא סלַא וורעזער ןיא סױרַא ןוא לוש
 ץנעדורּפסירוי טרידוטש 24--1921 ,ריצ
 ?1רעל יד ,טעטיסרעווינוא רעװעקָארק ןיא
 רערעל ןעוועג 1925/6 ןוא 1922/3 ןרָאי
 :ַאַּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 ןופ ןלושלטימ עשידיי יד ןיא קיטסינָאל
 טימ ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא ךיז ָאד ,ענליוו
 רעשידיי רעטלַא רעד ןופ עטכישעג רעד

 ןעזיר ןמלז טימ ןעמַאזוצ ,רוטַארעטיל
 ןופ עיטַאמָאטסערכ ַא טלעטשעגפיונוצ

 ליפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעטלַא רעד
 ןטסקעט עשידיי:טלַא רעּביא טעּברַאעג
 ,גיצנַאד ןיא קעטָאילּביּבטַאטש רעד ןיא
 ןרָא עטצעל יד טּבעלעג טָאה רע ואוו
 1926 (ַאֹוילָא ןיא) ןרעטלע ענייז טימ
 דנַאלגנע ןקעווצנעידוטש ּבילוצ טכוזַאּב
 רעד רעּביא טעּברַאעג ,ךיירקנַארפ ןוא
 ןשיטירּב ןיא רוטַארעטיל רעשידײ;טלַא
 .דרָאפסקָא ןיא ַאנַאיעלדָאּב רעד ןיא ,ייזומ
 =רַא רעד ןיא לײטנָא ןטנעָאנַא טמענ .ַאיא

 :יטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןופ טעּב
 :ַאק:ריזינַאגרָא םעד ןופ דילגטימ סלַא טוט
 :קעל סלַא ףיוא טערט ,ענליוו ןיא טעטימ

 =עטיל ענייז ןופ--,רוטַארעטיל רעּביא רָאט
 :כוּב ןיא ןיא ןטעּברַא עשיטירק:שירַאר
 "ןעידוטשעיצקורטסנָאקא :סױרַא םרָאפ
 ,1924 ,עשרַאװ ,?םייה:רעטעּברַאז ג"פ)

 =ָעג טלדנַאהַאּב ןרעו סע ואוו ,(66 זיז

 טימ גנַאהנעמַאצ ןיא םיטרּפ עשיטענ
 סעצרפ ןופ ןטנַאירַאװ ענעדיישרַאפ יד
 :ײּב/ ןוא ?טייק ענרעדלָאג ידק ןעמַארד

 ןרעו'ס ןוא "קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנ
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 ןטנעמָאמ ענעדיישרַאפ טריזילַאנַא ךיוא
 =ַארד סעצרּפ ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא
 זיא סָאװ ,ךוּב םעד ןיא ; ןפַאש ןשיטַאמ
 :ץרּפ רעד רַאפ רעייטשוצ רעקיטכיוו ַא
 :שיחַארעטיל ַא  ןײרַא ךיוא טייג ,גנושרָאפ
 ןגעוו ןעגנוטכַארטַאּב ייסָע רעשיפָאסָאליפ
 :טלַא ןגעװ, ,ךֹוּב טייווצ ןייז ,?סָאטַאּפ
 :נצרעפ / עלעװָאנ ןוא ןַאמָאר ןשידיי
 ג"פ) "טרעדנוהרָאי רעטנצכעז -- רעט
 ,זײר ףיאמ ןופ "ןסיו םוצ געוװ רעד
 טימ ,247 ז"ז ,1926 ,לעװַאק--עשרַאוו
 טָאה ,(סעלימיסקַאפ ןוא סעיצַארטסוליא
 ןקידובּכּב ַא ןּבעגעג רָאטװַא ןגני םעד
 :יל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןיא טרָא
 ןפורעגסױרַא טָאה ןוא עטכישעג:יוטַארעט
 ןוא סעיזנעצער עקידנענעקרענָא ײרַא
 ןכעלדנירג ַא טימ ןעמַאוצ .ןעלקיטרַא
 ייר ַא ןופ ןילַאנַא ןשירָאטסיהרוטַארעטיל
 =עטיל רעשידיי רעטלַא רעד ןופ קרעוװ
 ,"ןַאמָאררוטרַאא ,"ךוּב:אבּבא יו ,רוטַאר
 ליטל ,"הרמזו העירּב השעמק ,"ךוּב:השעמזז
 ,/רטשניימ ןזייוו ןּביז יד, ,ילגיּפשנליוא
 ,"ריזנהו ךלמה ןֹּבע ,"אנמיד:עוו אלילַאקי
 עשיטעטניס ענײמעגלַא ךיוא .עָאד טיג
 ?ערעטניא רעד עכלעוו ןופ ,ןריפסיוא
 ַא ןגעװ עירָאעט יד ןיא רעטסטנַאס
 ןופ עטכישעג רעד ןיא הפוקת:ןַאמליּפש
 ,עירָאעט ַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ןופ גנוטכײלַאּב רעיינ ַא וצ טריפ עכלעוו
 רעד ןיא עכָאּפע רעטסטלע רעלעקנוט רעד
 ןיא סָאװ ,ךוּב סָאד ,רוטַארעטיל רעקיזָאד
 ךיוא טגנערּב ,ןּבירשעג קידעּבעל רעייז
 ,קרעוו עטלדנַאהַאּב יד ןופ ןגוצסיוא עסיורג
 ןטשרע םוצ בור סָאד ,ןדי:בתּכ ןוא ןקורד
 רעטשרע רעד ןופ עטױיקילּבוּפ לָאמ
 -- .עיפַארגָאילּביּב רעכייר ַא טימ ,טנַאה
 טינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןטעּברַא ענייז ןופ
 וצ ןיא ,םרָאפכוּב ןיא טכעלטנפערַאפ
 ?גולדנַאהּפָא עשיטירק יד : ןענעכייצרַאפ
 :לֹוק השמ ,ןָאסלעגרעּב דוד רעּביא ןעג
 ןגעווע ,ןָאדנָאל קעשזד ,סרעווע סנַאה ,קַאּב
 ןיא) ַא"א "רוטַארעטיל רעד ןיא ןסולפנייא
 :ַאמ עטנכייצעגסיוא יד ,('רעטעלּב .טיל;

 818 ךילרע -- קירע

 ?לגיּפש:טנַארּבװ םעד רעּביא עיפַארגָאנ
 ןגעווא ,(1926 ,קסנימ ,יטפירשטייצל ןיא)
 ("ךוּב:ױדנַאלא ןיא) "הרמוו העירּב השעמ
 טעּברַא ערעסערג ַא די:בתּכ ןיא ,ַא"א
 ירנַא ןופ גנוצעזרעּביא יד ,רָאמוה רעּביא
 ןַא ,"רעטכעלעג סָאדװ קרעװ טנַאסרעּב
 רעּביא טעּברַא עשיטעטניס ענײמעגלַא
 ַא"א רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ;29 ,"רעטעלּב עשירארעטיל, ןיא ,גיניײװ נ

 ןיא ,ןוימדילעּב 1118--112 10 ,רעּפיש ,י ר"ד

 ןיא ,רעגיג .ש 11926 לירּפַא ,"לאנרושז ןעגרָאמ,

 ,6 4שו1 ןופ .?גָאט,

 13 0) (ךענעה) קירנעה ךילרע
 .ֹּבול ןיא .ּבעג ( -- 2
 ףעמיטנגייא ןַא ,השמ ,רעטָאפ ןייז ,ןיל
 יַעג ןרָאי עגנוי יד ןיא ןיא ,לימ ַא ןופ
 ?נערּברַאפ ַא ןעו
 ,דיסח רערעג רעט
 טײצ רעד טימ
 רע טָאה רעּבָא
 טריּפיצנַאמע ךיז
 עג ,תודיסח ןופ
 *בבוח ַא ןרָאװ
 ו דילגטימ ַא ,ןויצ
 יי ,"השמ=ינּבק יד ןופ

 רָאי 6 ןופ ,םעה?דחא ןופ רעגנעהנָא ןַא
 ןלענָאיצידַארט ַא ויא טנרעלעג .ע טָאה ןָא
 ןשיװטיל ַא טימ -- רָאי 9 ןופ ,רדח
 2רֹּב וצ זַא ױזַא ,םייה רעד ןיא דמלמ

 ינַארַא טיירּב רעד ףיוא רע טָאה הווצמ
 =הווצמ?רּב ַא ןטלַאהעג הדועס רעטרישז

 ךיוא רע טָאה רעּבָא קיטייצכיילג ,חשרד

 ?טלעו רערעל עטַאװירּפ טימ טנרעלעג

 ןופ ןליװ םעד ןגעק ןוא םידומיל עכעל
 יב ,רעטומ רעד ןופ טרפּב ,ןרעטלע יד
 יד ןופ גנוציטשרעטנוא רעוויטקַא רעד
 רעקיטרָא רעד ןופ סנירעליש ,חעטסעווש
 ןיא ןעמוקעגנָא 1896 הע זיא ,עיזַאנמיג
 טָאה רע עכלעװ ,עיזַאנמיג סַאלק ןט3
 *ָעמ רענעדלָאג ַא טימ טקידנעעג 2
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 שיטסינויצ וליִפַא ןוא לַאנָאיצַאנ ,ליַאד
 עשיטסילַאיצָאס עקידלּפענ טימ ,טמיטשעג
 ןופ רעליש סלַא רע זיא ,סעיטַאּפמיס

 :עלמוא רעד וצ ןענַאטשעגוצ סַאלק ןט8
 טַאהעג טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעלַאג
 יד דנַאלסױא ןיא ןטלאהוצסיוא ליצ סלַא
 ?וצ ןּבָאה עכלעוו ,ןטנעירוטיּבַא עשידיי
 טנעקעג טינ עמרָאנ:טנעצָארּפ רעד ּביל
 ךיז .לושכיוה רעשיסור ַא ןיא ןעמוקנָא
 ןיא רָאפנעמַאװצ ריא ןיא טקילײטַאּב
 וצ ַא טריזינַאגרָא ,1902 רעמוז ,עװקסָאמ
 ;ולײטּפָא עשיליוּפ עריא ןופ רָאפנעמַאז
 ,עשרַאװ רעטניה ןעג
 :רָאפ סלַא ןרָאװעג טליײװעגסיױא ןוא
 :ַאד יד ;ןליוּפ רַאפ ק"צ ריא ןופ רעציז

 עג ךױא ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא עקיז
 ןיא גנודליּבטסּבלעז ןופ ןּבַאגפױא טלעטש
 ןייק טָאה יז רעּבָא ,טסיײג ןקלַאנָאיצַאנ
 ?עגנָא 1902 .טַאהעג טינ םויק ןגנַאל
 ןופ טעטלוקַאפ ןשידירוי ןפיוא ןעמוק
 רעּבָא ןכיגניא ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ
 ויטַאדטסינימדַא ןוא טריטסערַא ןרָאװעג
 נָא ןרַאפ טסערַא ןכָאװ 3 וצ טּפשמרַאפ
 ?עשרַאװ ןיא עיצַארטסנַאמעד ַא ןיא לייט
 :פיוא רעד תעּב רעטַאעט ןשיטָאטש רעוו
 ןיא ,71סוץ 016166 עסעיּפ רעד ןופ גנוריפ
 :ידיי עטמיטשעג:לַאנָאיצַאנ יד רעכלעוו
 ןעזעגניא טָאה טנגוי עשימעדַאקַא עש
 רעטניוו ,םויטימעסיטנַא ןכעלרעפעג ַא

 ןרָאװעג טריטסערַא לָאמַארעדיװ - 4
 עיצַארטסנָאמעד רעד ןיא לײטנָא ןרָאפ
 יּב רעוט ןשידנוּב ןופ היוול רעד ףיוא
 ןופ ןּברָאטשעג זיא רעכלעוו) גייווצנער
 3 ןסעזעגּפָא ,(עמרוט ןיא טכוזדניווש
 רעװעשרַאװ ןופ ןסָאלשעגסױא ,םישדח
 =ילְרעֶּב ןיא ןעמוקעגנָא ,טעטיסרעווינוא

 5ַאּפ טרידוטש ואוו ,טעטיסרעווינוא רענ
 :גסיװסטַאטש ןוא עימָאנָאקע עשיטיל
 וצ ,"דנוּבא ןיא ןטערטעגניײרַא ,ןטפַאש
 :וטס סלַא ךָאנ טנעָאנ ןענַאטשעג ןכלעוו

 - ,1902 טסּברַאה

 280 ךילרע

 ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןופ טנעד
 1905 ןופ עיצולָאװער:רעּבָאטקָא רעד ךָאנ
 =עגנָא ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ
 =רַאּפ רעד ןיא ןטעּבױַא וצ וויטקַא ןּביױה
 רעסָארג װַאלסינָארּב טימ ןעמַאזוצ ,ייט
 עיצקַאדער רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ַא"א

 אג- ןַאגרָא ןשידנוּב ןלַאגעלמוא םעד ןופ
 א טריטסיסקע טָאה סָאװ ,326 24

 ןיא טרידוטש 8-- 1906 .טייצ עצרוק
 נע ןכָאנ ןוא טעטיסרעווינוא רע-ּב"טּפ
 =9ג סלַא עשרַאװ ןיא טצעזַאּב ךיז ןקיד

 =רעד ךיז קידנּבעגּפָא ,טַאקָאװדַא:ספליה
 =ערַא 1909 ,טעּברַא?ײטרַאּפ טימ טּפיױה
 יירד רעּביא ןטלַאהעגּפָא ,ןרָאװעג טריטס
 ?לושַאּב רעד רעטנוא עמרוט ןיא םישדח
 ,ד"סּפ רעד וצ ןרעהעגנַא ןופ גנוקיד
 =עג טקישעגסױיױַא וויטַארטסינימדַא ןַאד
 צג ,ןלױּפ ןופ ןצענערג יד ץוחמ ןרָאװ
 1910 ,זירַאּפ ןיא טייצ עסיוועג ַא טּבעל
 ,ןעמוקוצקירוצ שינעּבױלרעד ןעמוקַאּב

 ,ַאטישט ןיא םישדח עכעלטע טכַארּברַאפ
 ,רעסָארג װַאלסינָארּב דניירפ ןייז ייּב
 סלַא טױיציטקַארּפ טרָאד טָאה רעכלעוו
 ןעמַאזוצ טרעקעגמוא ךיז ןַאד ,טַאקָאװדַא
 ּבלַאה ַא ןיא ,עשרַאװ ןייק ןרעסָארג טימ

 יז ןגעק זיא ,1911 גנילירפ ,םורַא רָאי
 =עג רַאפ סעצָארּפ ַא ןרָאװעג טריפרַאפ
 טריטסערַא זיא רעסָארג ,"דנוּבז םוצ ןרעה
 ןטלַאהַאּבסױא ךיז טָאה .ע ןוא ןרָאװעג

 ןייק קעװַא ךָאנרעד ,.ּבוג רעוועיק ןיא
 זיא סעצָארּפ רעד זַא ,רעטעּפש .,ןעכנימ
 טרעקעגמוא ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג לטּב
 ,ּב"טּפ ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא דנַאלסור ןייק
 יידנוּב? ןופ ק"צ ןיא ןרָאװעג טריטּפָגָאק
 רעיײטשרָאּפ סלַא ןרָאװעג טמיטשַאּב ןוא
 שלֵנַאגֹרֲא ג"ַא םעד ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ|

 ,פ .ַא .ד .ס .ר רעד ןופ טעטימָאק:ריז
 םעד ןופ קיצ רעד ןסייהעג טָאה ױזַא)

 +נעלסור רעד ןופ לייט ןשיטסיוועשנעמ
 ציצקַארפ-ר"ס רעד ייּב ןוא (ד"ס רעשיד
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 עמוד רעשירַאדוסָאג רעטרעפ רעד ןיא
 =ַאכימ ,ןיקסווַאלסַאז טימ ןעמַאזוצ 3
 ןיא ןײרַא (ןסעפַאר--רעטעּפש) ןשטיוועל

 םעד ןופ עיגעלָאק רעלענָאיצקַאדער רעד
 ידע ןַאגרָא ןשידנוּב .ןטעדנירגעג ןַאד
 םעד ןופ עיצקַאדער עטייװצ ַא) טייצ
 םגה ,(ןיװ ןיא ןענופעג ךיז טָאה ןַאגרָא
 .ע טָאה "טייצ רעדע רַאפ ןעלקיטרַא יד
 ןעוועג 1912 טניז .שיסור ףיוא ןּבירשעג
 רעסיורג רעד ןופ רעטעּברַאטימ ַא ךיוא
 רע סָאװ ןופ ,תסאפ גנוטייצ רעשיסור
 :ערַא 1913 רעמװ ,הנויח ןגיוצעג טָאה
 ?ןעמַאזוצ ןשידנעלסורלַא .ןפיוא טריטס
 ןיא עטלעטשעגנַא:סלדנַאה יד ןופ רָאפ
 ,םישדח 3 רעּביא ןסעועגּפָא ןוא עװקסָאמ
 ןיא "טייצ יד; ןעװ ,המחלמ רעד תעשּב

 5ַאזוצ ןּבעגעגסױרַא ,ןעוועג טלעטשעגּפָא
 טַאלּבנכָאװ שיסור ַא םירבח טימ ןעמ
 טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,80640818 8018
 :לעזעג רעד ייּב ןעָארויּבסטעּברַצ יד ןיא
 ןופ ךָארּבסױא םעד טניז ,?טרָא טפַאש
 :קַא ןַא ןעמונעג עיצולָאװעריץרעמ רעד
 מָאקפריפסיוא םעד ןיא לײטנָא ןוויט
 ןפיוא ,ב"טּפ ןיא טַאר:ױעטעּברַא ןופ טעט
 ינוי ,ןטַאר יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטשרע

 ג"ַא ןיא ןרָאװעג טלייוועגסױא 7, 
 טעטימָאק:וויטוקעזקע רעלַארטנעצ) ק"יצ
 :עּברַא יד טימ ןעמַאזוצ ,(ןטַאר יד ןופ
 ףַאר ,וָאנרימס ,גרעבנעדלַאנ רעריפ:רעט
 ןײק טריגעלעד װָאנַאסור ןוא  וָאנַאז
 ַא םלָאהקָאטש ןייק ןפורוצפיונוצ דנַאלסיוא
 =םולש עשיטסילַאיצָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא
 ,עיגעװרַאג ,ןדייווש טכוזַאּב ,ץנערעפנָאק
 נָא ןוא עילַאטיא ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע
 טרעקעגקירוצ ךיז 1917 טסוגװַא ּבייה
 =עפנַאק עטנַאלּפעג יד לייוו ,ּבײטּפ ןייק
 ,ןעמוק דנַאטשוצ טנעקעג טינ טָאה ץנער
 :גוריגער יד סָאװ ,םעד ּבילוצ לּכ?םדוק
 :עגּפָא ךיז ןּבָאה עטנַאטנַא רעד ןופ ןעג
 ןטסילַאיצָאס ערעייז ןזָאלוצסױרַא טגָאז

 =עדו ג"ַא רעד ךָאנ .ץנערעפנָאק רעד וצ
 .,1917 15/ְשן1} ,"גנוטַארַאּב רעשיטַארקַאמ
 ?טנעמַאלרַאּפרָאפ ג"ֵא ןיא טלייוװעגסיוא
 =סור רעד ןופ טַאר ןקיליײװטיײצ, רעדָא
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,"קילּבוּפער רעשידנעל
 =קַא ,ןטַאר יד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ
 =ידַנוּב רעד טימ ןעמַאזוצ ,1917 רעּבָאט
 =יטסיוועשנעמ רעד ןוא עיצקַארפ רעש
 =ידנַאק ,רָאפנעמַאזוצ םעד טזָאלרַאפ רעש
 ןיא גנולמאזרַאפ-סגנודנירג רעד וצ טריד

 טרָא ןטשרע ןפיוא -- ,ּבוג רענָאסרעכ

 טניז ,ןטייווצ ןפיוא -- רעוועיק ןיא .ןוא
 ןופ דילגטימ ןעװעג 1917 רעּבמעװַאנ
 ןַאגרָא ןלַארטנעצ ןופ עיצקַאדער רעד
 04- ײטרַאּפ רעשיטסיוװעשנעמ רעד ןופ
 .ןּבאה טינ ,1918 טסוגװַא .601ג4/ 2

 ןּבעל וצ סָאװ ןופ טולָאסּבַא קיד
 טימ ןעמַאװצ ןרָאפעגּפָא ,ּב"טּפ ןיא
 רַאּפ ַא ןיא ,ןילּבול ןייק עילימַאּפ רעד
 ,עשרַאװ ןיא טצעזַאּב ךיז םורַא םישדח
 טּפיוהרעד ןעוועג טייצ עטשרע יד ואוו
 ,טַאר-רעטעּברַא רעװעשרַאװ ןיא קיטעט
 ןיא ןרָאװעג טלייוװעגסיוא 1919 ץרעמ
 טקילײטַאּב ךיז ,טַארטָאטש רעװעשרַאװ
 ,עסערּפ רעשידיי רעשידנוּב רעד ןיא
 יז ןּבירשעג ץלַא ךָאנ טייצ עטשרע יד
 ,שיליוּפ רעדָא שיסור ףיוא ןעלקיטרַא ענ
 וצ ןוא ןדייר וצ ןּבױהעגנָא דלַאּב רעּבָא
 =סיֹורַא טייצ עסיוועג ַא ,שידיי ןּביירש

 608 םטמסט טַאלּבנכָאװ סָאד ןּבעגעג
 ןַאגרָא םעד ןופ ױָאטקַאדער סלַא ןוא

 ייר ַא רַאפ ןרָאװעג טּפשמעג לָאמ ייװצ
 =רוא עדייּב רעּבָא ,ןרעמונ עטריקסיפנָאק
 יז (םישדח 2 ןוא םישדח 6 ֹוצ) ןלייט
 מא ןַא ךרוד ןרָאװעג טפַאשעגּפָא ןענ
 רעשיסור=שילױּפ רעד תעֹּב ,עיטסענ
 ןוא ןרָאװעג טױיטסערַא 1920 המחלמ
 .ַא ךיז ףױא טַאהעג ,םישדח 3 ןסעזעג
 ,("דנובצ םוצ ןרעהעג רַאפ) סעצָארּפ
 ךיב ,רָאי 3 ןגױצעג ךיז טָאה רעכלעוו
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 דילגטימ 1921 טניז ,ןרָאװעג לטּכ זיא רע

 עשרַאװ ןיא טַאלּבוָאט ןשידנוּב םעד ןופ-

 ?ייצ-סקלָאפ רעזנואא ,"גנוטייצסקלָאפז)

 ךעלגעט טעמּכ טּביײרש רע ואוו ,(יגנוט

 ?יא טּפיױהרעד ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ-

 ךיוא ךיז טָאה .ןגָארּפ עשיטילָאּפ רעב:

 ?סיוא עשידנוּב ערעדנַא ןיא טקילײטַאּב

 לקיטרַא.טביזרעּביא םעד טימ ַאיצ ,ןּבַאג-

 ּב"מז םעד ןיא) "רָאי קיצנַאװצ ןוא ףגיפ

 לּבוי ןקירָאיג5 םעד טעמדיוועג ,"רָאי 254

 .(173 ז"ז ,1922 ,עשרַאװ ,"דנוּבק ןופ יילי

 :ידנֹוּב רעד ןופ רעריפנַא יד ןופ רענייא

 ?רַאװ ןופ סנרּפ ןליױּפ ןיא ,גנוגעװַאּב רעש

 ףיוא ךיוא טערט .טַאריהליהק רעוועשי

 ,רענדער סלַא

 -- 1873 12/ש) יכררמ ךילרע

 רעילמָאה ,עקטעיו ןיא .ּבעג (

 2עג .עילימַאפ רעמערָא ןַא ןיא ,טנגעג

 :טעיוו רעסיורג רעד ןיא ,רדח ןיא טנרעלי

 א ,הבישי רעק
 ךיוא טייצ עצרוקי
 ךיז ,ןישזָאלָאװ ןיא
 ןּבעגענּפָא ךיוא
 רענײמעגלַא טימ
 . ַא יב ,גנודליּב-

 טייצ רָאי ּבלַאה
 ןיא טגָאלּפעג ךיז
 יסקע סלַא עשרַאװ

 ןיא רעטילימ ןיא טנידעג 17 ,ןרעט

 ןיא טצעזַאּב ךיז ךָאנרעד ,עװָארּבמָאד

 טָאה .רערעל רעשיערּבעה סלַא עשרַאװ

 ןיא "טשערק עציקס רעד טימ טריטויבעד

 טכעלטנפערַאפ ןַאד טניז ,11 ,2 "רוי. -

 =ויח ,"דויז ןיא ןעגנולייצרעד ןוא ןציקס
 :ייצסקלָאפ רעשידוי; ,?עילימַאפ רעשיד:

 =רעטעּפ ,רָאטקעּפס ,מ ןופ ר"א "גנוט

 רעװעשרַאװ ,"גָאט; ןוא ידניירפא רעגרוּב-

 - ,"טנעמָאמ, ,יטנייה, ,י ףַארגע לעט; ,"געוו}-

 :בעה יד ןיא ךיוא יװ ,ַאײא ,"להַארטש;

 ,"הַּפצמהז ,יןמזה; ,"הפצה ,יחלשה עשיער

 ןּפַאנק ַא ןופ
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 -- ןּבַאגסוא:רעדניק סרודגיבא:ןּב ןיא
 םייּב ,"ןטק םלועת ,"םירוּכּב; ,"םינצנה;
 רעשינָאּפַאײשיסור רעד ןופ ךָארּבסױא
 ךשמ ןיא ואוו ,עקָארק ןייק קעװַא המחלמ

 ף"ד ןּבעגעגסױרַא רָאי

 ?קַאדער ,יטפנוקוצ עשידויש טנַאמסטרָאװ
 *עג ןַאד ,ליײט ןשיטסירטעלעג ריא טריט
 ג"פ רעקסנימ ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוו

 ןּבַאגסױא ענייז טָאה רעכלעוו ,ײרוטלוק,

 ?קיל רעד ךָאנ ןוא ,עקָארק ןיא טקורדעג
 ייױנעטש ןרָאװעג ג"פ םעד ןֹופ עיצַאדיװ

 ןוא ךיירטסע רַאפ טנעדנַאּפסערָאק רעק

 ּפ"א "טטרעוורָאפ; רעיינ ןופ עיצילַאג

 :סירטעלעּב ךיוא טרָאד טקורדעג ,רשוי

 2ערָא םעד םורַא טּפױהרעד ,ןכַאז עשיט

 ?ילַאג ןיא ןּבעל:רעטעּברַא ןשידיי ןעמ

 :רעּבמעל ןיא טקילײטַאּב ךיוא ךיז ,עיצ

 "טסָאּפנעגרָאמ; רעניוו ,"טַאלּבגָאט; רעג

 ךשמ ןיא ,?גנוטייצנעגרָאמ רענעיוו, ןוא

 טריטקַאדער המחלמ רעד זיּב רָאי 6 ןופ

 יד -- "טַאלּבנעכָאװ סָאדח עקָארק ןיא

 םעד ןופ ןַאגרָא םעד ןופ עגַאלייּב עשידיי

 :וּפעד ןוא רעוט:ללּכ ןשידיי רעװעקָארק

 .סָארג ףלָאדַא ר"ד טַארסכיײר ןופ טָאט

 ןעניז ןכַאז עשיטסירטעלעּב ענייז ןופ

 ידװ :סױרַא ןּבַאגסױא ערעדנוזַאּב ןיא

 "טְקַא ןייא ןיא דליּב:םָארגָאּפ ַא--טסנעיד

 ןעשיווצ/ ןוא (16 ז"ז ,1909 ,עזרוגדַאּפ)

 :נָאמ ,ס ג"פ) "רעדליּב -- גָאט ןוא טכ1

 2טנַא ;64 ז"ז ,0 ,עקָארק ,רערעד

 ,"ןייש:הנבל ןיאק : ןעגנולייצרעד יד טלַאה

 יד/ ןוא "רעטסניפח ,"שיט ןייא ייבי

 טצעועגרעּביִא ךיא טָאה .,("עט'תידיגנ

 דליּב * םָארגָאּפ סָאקנעלָארָאק רימידַאלװ

 ,"רוטלוקע ג"פ) 3 ןֵמ זױה סָאד;

 ,ךילרע םֹוחג ,רעדורּב ןייז -- ,(6

 יד טקידנעעג 1902 טָאה ,,(1919--1878)

 יַאיַּפ סלַא עשרַאװ ןיא עירָאטַאװרעסנַאק

 ?טיצ עשיסור ןיא טכעלטנפערַאּפ ,טסינ

 ןּבירשעג ,ןעגנולייצרעד ךס ַא ןטפירש
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 רעװעשרַאװ ןיא) ןציקס עשידיי ךיוא
 דימּת רע זיא רעקיזומ סלַא ;("להַארטש;
 ?יזומ רעשידיי רעד טימ ןדנוּברַאפ ןעוועג
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,טייקיטעט רעשילַאק
 :רַאװ ןיא רָאכ??רימזהח ןופ גנוריפנָא רעד
 .נעניואוו ,עיצולָאװערײץרעמ רעד ךָאנ .עש
 :ײטַאּב וויטקַא ךיז רע טָאה ,וועיק ןיא קיד
 רעטַאעט רַאפ סעיצקעס יד ןיא טקיל
 "עגיל?רוטלוקע רעד ייּב קיזומ רַאפ ןוא
 רעשידי רעד ןופ גָארטּפױא ןיא ןוא
 .ַאעט ןשיניַארקואלַא םעד ןופ עיצקעס
 :עּברא םעד טריפעגנָא טעטימָאק:רעט
 זיא רעטעּפש .,לָאדָאּפ ףיוא רָאכ:רעט
 ןיא רערעל סלַא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא רע
 עירָאטַאװרעטנָאק רעטעדנירגעג=יינ רעד
 ?קיזומ רעשידיי רעד ןיא ןוא לעמָאה ןיא
 ,"גיל-רוטלוקח רעלמָאה רעד ייּב לוש
 ערַאּבטכורפ ןוא עסיורג ַא טלקיװטנַא
 :עג קנַארק ןכיגניא רעּבָא זיא ,טעּברַא
 .ןּברָאטשעג ןוא סופיטקעלפ ףיוא ןרָאװ

 יד) (281 400 30691 ןיא  ,יטסיצָאלז .ט

 ;"תוצמ} עלעװָאנ ס--ע יכדרמ ןופ גנוצעזרעּביא

 100 רעּביא ענייז ןופ ערעדנא עקינײא ךיוא

 יבעה ןיא 20 םורַא ןוא שידיי ןיא ןעגנולייצרעד

 ;(ןכַארּפש עדמערפ ףיוא טצעזעגרעּביא ןענַײז שיער

 ירוטלוק , ןעטעלויּב; ןיא ,,ע ,1 ףיוא גָאלָארקענ

 ,ילוי*יגוי ,1920 ,וװעיק || ,"עגיל

 -- * 1900 בא 'ט) ןועמש טסנרע
 ןַא ןיא ,עקָארק ןיא .ּבעג (

 'ר ןופ לקינייא ןַא ,עילימַאּפ רעמערָא
 דיי רעטוג ןוא בר ,רעװענָאי עלעמיש
 5ַאב .טנגעג רעװָאקירטעּפ ,עװענָאי ןיא
 ,םירדח ןיא גנויצרעד עשידיסח ַא ןעמוק
 טימ ןרָאפעגקעװַא רָאי 14 וצ רע זיא
 עג רָאי 16 ןיּב ,י"א ןייק ןרעטלע יד
 :יבצ 'ר ןייד רעמילשורי םייַּב טנרעל
 תּכשלְז הביׂשי רעד ןיא ,קנַארּפ חסּפ
 2עג ןיא עכלעוו) םילשורי ןיא "םינּברה
 ?ןצּפָארַאװ ליצ ןטימ ןרָאװעג טעדנירג
 ,השודקה ריע רעד ןופ הפרח יד ןעמענ
 בר ןשימייה ןייא ןייק טגעמרַאפ עכלעוו

? 1898 )* 

 ךןּבױהעגנָא ךיז ךָאנרעד .("טינ ןייד ןוא
 םעד טכוזַאּב ,הלּכשה טימ ןּבעגוצּפָא
 יד ,ןיארַאפספליה ןופ רַאנימעס?רערעל

 :ָאילּביּב סלַא טקיטפעשַאּב ןרָאי עטצעל
 ןיא קעטָאילּביּב:טָאטש רעד ןופ רַאקעט
 טכעלטנפערַאפ 1921 טניז .ביבא:לת
 ןיא רעכיּב ןוא רעּביײרש ןגעוו ןעלקיטרַא
 עשידיי:שטייד ןוא עשיערּבעה ,עשידיי
 .,"טסָאּפנעגרַאמ רעניווח יװ ,ןטפירשטייצ
 :י"1 ,"טלעוו עשידיא? רעסערייא-סָאנעוּב
 רעגעּפינױו ,"קלָאפ עשידיי סָאדװ רעק

 סָאד/ סרעצעז ,"טרָאװ עשידיי סָאדז
 =ירֹּפַא רעדע ,"טייצח רענָאדנָאל ,"טרָאװ
 ,"תדלומײ ,"ןרּתהח ,"ירבעה? ,"רענַאק
 ,"תוביתנז ,"ץולחהז ,"םלועהא ,"ראדהז

 םסגז ןט06, |ן80. 2400: ,"אטיל דהז
 ןּבעגעגסױרַא םרָאפכוּב ןיא .ַא"א 002
 רייבתּכ ןיא ."תורמא יטוקלא סלצרעה
 רעשידיי רעד ןגעוו טעּברַא ערעסערג ַא
 ןופ ןעמזירָאפַא גנולמַאז ַא ןוא קיטסימ
 2רַאפ ,טלעװנעקנַאדעג רעשידיסח רעד
 ?עג ןוא עיפַארגָאילּביּב טימ ךיז טמענ
 טימ ןָאקיסקעל ןקיזָאד םעד ייּב ןפלָאה
 רעשידיי רעד ןגעוו ןלַאירעטַאמ עקינייא
 ,י"א ןיא עסערּפ ןוא רוטַארעטיל

 1894 -- * 1825) השמ לייטנער(הוע
 =עג ,ןרַאגנוא ,ולַאפדַאנדַאליס ןיא ,ּבעג
 ינערעּבסַאי ןיא רערעל:לוש:טּפױה ןעוו
 .1801- טפירשטַאנָאמ ַא טריטקַאדער ,ַא"א
6:,')ׂ 9606 

 023 ןוא דַארַא ןיא
 {120111006116 }ט-

 2ןּב ןיא 4ס0!הטזג

 טָאה .טשעּפַאד
 טכעלטנפערַאפ
 עכעלטפַאשנסיװ
 עשיגָאגַאדעּפ ןוא
 ןיא ןעגנולדנַאהּפָא
 186ח-002- יװ ,ןטפירשטייצ ענעדיישרַאפ
 :ם"א 2מ)6; 146002611, 15126111ג 1665סח}

?18324 )* 
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 :שיערּבעה ַא טסַאפרַאפ ,ַא"א ,דניירפ ר"ד
 ,(1868) ךנּת םוצ ךוּברעטרעװ שירַאגנוא
 :ָאגַאדעּפ ַא"א קיטַאמַארג עשירַאגנוא ַא
 ןטריזירַאידַאמ ןייז רעטנוא ךעלכיּב עשיג
 ;יטסִיַאדוי עקינייא ,יינערע רָאמ ןעמָאנ
 ססז 606184 668 12/זװ16 ,יו ,קרעוו עש
 1626ק:04 406 (0118040416 ,(1888)

 ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעק70 יד ןיא ,(1892)
 תבשח טַאלּבנכָאװ סָאד טריטקַאדער ה"רי
 ןופ ןַאגרָא סלַא (שטייד:שידיי ןיא) "םִיחַא
 ,ןרַאגנוא ןיא םוטנדיי ןשיסקָאדָאטרָא
 םעד ,ךייר קחצי ברה ןופ ןּבעגעגסױרַא
 ןופ עוויטוקעזקע רעד ןופ טנעדיזערּפ
 ;"תדה:רמוש עשירַאגנואשיטילעַארזיא יד
 :םיונוצ טינ) טשעּפַאדוּב ןיא סעדניימעג
 םעד ךייר קיזייא:ץַאנגיא טימ םיא ןשימ
 ;מעק םעד ,רעלעטשטפירש ןוא גָאגַאדעּפ
 ןוא םרָאפער רעשידי רעד רַאפ רעּפ
 טָאה סָאװ ,ןטשרע םעד ,עיצַאזירַאידַאמ
 :ַאגנוא ףיוא ךנּת ןענרעל וצ טריפעגנייא
 תקולחמ ַא ּבילוצ ,(שידיי טָאטשנָא שיר
 טַאלֿבנכָאװ סָאד ןיא ,ע ןוא ןכייר ןשיווצ
 ,יריּכומה ףסאז סאּפּפיל טיול) "םיחא תבשז
 :רָאי ןט12 ןיא ןטלַאהעג 1880 סע טָאה
 ךיז טָאה .ע ןוא ןעגנַאגעגרעטנוא (גנַאג
 ןַאירוּב ,מ רעקורד ןטימ ןדנוּברַאפ ןַאד
 רעטסעּפ עשידיי  עיינז יד טעדנירגעג ןוא
 ריפ ןַאגרָא סעשיאײטרַאּפנוא -- גנוטייצ
 ,ןעסערעטניא עשידיי דנוא קיטילָאּפ
 ןיא ,ךָאװ ַא לָאמ (?2) 3 סױרַא זיא סָאװ
 ןטרעטיּברַאפ ַא טריפעג ןרָאי ןופ ךשמ
 רעטסעּפ רעדע טימ ּפמַאק:ץנערוקנָאק
 -- ישטלָאּבַאס .מ ןופ "גנוטייצ רעשידיי
 1887 ךיז ןּבָאה ןעגנוטייצ עדייּב זיּב ,(עז}
 :ײֵצ עשידיי ענײמעגלַאא נ"א טקינייארַאפ
 ?לעדנַאה ,קיטילַאּפ ריפ ןַאגרָא --- גנוט
 עלענַאיססעפנַאק:שידיי דנוא רהעקרעפ
 עדייּב יװ יױזַא רעּבָא ,"ןעססערעטניא
 ג"ֵא יד וצ טרעהעג ןּבָאה ןרָאטקַאדער
 :על עשיסקָאדָאטרָא יד ןּבָאה ,"ןגָאלָאענײ
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 :ָעג טינ ןענייז ערעדנַא ןייק ןוא) רעז
 :ײל טינ ןענעק ןגָאלָאענ יד לייוו ,ןעוו
 יד ןופ שטייד:שידיי סָאד וליפַא ןענע
 טרעקעגּפָא ךיז (ךעלטעלּב עשירַאגנוא
 .לָאּבַאס טָאה וצרעד ;גנוטייצ רעד ןופ
 ןייז טעדנירגעג טייצנשיווצ רעד ןיא ישט
 ךיז טָאה רע ןוא םסץסמ:096} ןַאגרָא

 :ַאגנַא ,עיצקַאדער רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ

 ןשוּבנרָאד .מ טרָא ןייז ףיוא קידנרישז
 ןַא טעדנירגעג 1891 טָאה רעכלעװ ,(עז)
 :קָאדָאטרָא גנערטש ַא ,גנוטייצ ענעגייא
 םעד טקידניקעג ןַאירוּב .מ טָאה ;עשיס
 :עגנייא ןוא .ע תּבש:ללחמ ןוא סרוקיּפַא
 ןלָאקידַאר םעד טרָא ןייז ףיוא ןדַאל
 .(עז) גרעּבסָארג דלָאּפָאעל סקָאדָאטרָא
 ןבירשעג ַא"צ .ע טָאה גנוטייצ רעד ןיא
 ןיא סױרַא זיא סָאװ ,ןעלקיטרַא עירעס ַא
 / .תפומ ישנא תודלותע ט"א םרָאּפכֹוּב
 ןעגנוּבײױשעּב : סנעּבעל עכעלרהיפסיוא
 :ףעפ דנוא ןעטסדנעגַאררָאפרעה רעד
 ?נעדי סעד רעננאמ ןעטסללָאפטסנעיד
 ילבּב ינואגח רעד טייצ רעד טייז סמוהט
 ?והרהַאי ןעגירָאפ סעד עטטימ רוצ זיּב
 ץירָאמ ןופ קורד ,טשעּפַאדוּב ,"סטרעד
 ,סױא טזייו) 404 ן"ז ,1885 ןַאירוּב
 :טייד ןיא ןיוש ךוּב ןייז טימ שיגָאלַאנַא
 14019006 / (202/221610106/ תויתוא עש

 עירעס עטיײװצ ַא ;(1867 ,טשעּפַאדוּב
 :עצנַארפ אידק ט"א ןעלקיטױַא ענייז ןופ
 ןיא סױהַא ןיא ןָאיטולָאװער עשיז

 ,1889 טשעּפ ,םרָאפכוּב
 ,לטטימ 1201 ,0) ;"וירפוסו וינבר רוד;

 יוצ; ןיא ,ןריּפש יבצ ;דלַאװנירג .ל ןופ ןעגנול

 ,/ ,1923 ,"טפנוק

 1869 27/ע) יכדרמ זײרּפנער(הנע |
 ,גרעּבמעל ןיא ,ּבעג ( =

 ײרּפנערהע בקעי ,רעטָאפ ןייז ואוו
 ,רעגעלרַאפ ןוא רעקורד ַא ןעוועג זיא

 ?השעמ ךיוא ןּבעגעגסױרַא טָאה סָאװ
 ןיא ל"גדא תוניחּת ,ןכַאזלמור ,ךעלכיּב }
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 ,רדח ןיא טנרעלעג הווצמ-רּב זיּב ,שידיי
 ?ליּב רעכעלטלעוו וצ ןעמונעג ךיז ןַאד
 ןיא עיזַאנמיג טקידנעעג 1890 ,גנוד
 עיפָאסָאליפ טרידוטש ןַאד ,גרעּבמעל
 1895 ,טעטיסרעווינוא רענילרעּב ןיא
 ןעגנַאלרע ןיא ר"ד לטיט םעד ןעמוקַאּב
 רעשידיי רַאפ לושכיוה יד טכוזַאּב ןוא
 ןייז ןּביױהעגנַא ,ןילרעּב ןיא טפַאשנסיװ
 ךָאנ שידיי ןיא טייקיטעט עשירַארעטיל
 ?יא רעדָא טסַאפרַאפ רע טָאה ,זייוולגניי
 ןכעלמיטסקלָאפ ץנַאג ַא ןיא--טצעזעגרעּב
 ענעדיײשרַאפ רעטָאפ ןייז רַאפ -- שידיי
 :ומ השמ/ ,"ןָאעלָאּפַאנצ יװ ,ךעלכיּב
 :רַאלסע:אסיט רעדע ,(1885) "ירויפיט

 ,רעגָאװש ןייז רַאפ ךיוא .ַא"א "סעצָארּפ
 :לארשי רעגעלרַאפ רעגרעּבמעל םעד
 | םילודגה ישעמח ַאיצ ,ל"גס סיז דוד
 :ירד ןיא טרעדנוה / ןנברד ןילימ םע
 רֶד ןיא ךיז ןיִנְפִג סאו / תוישעמ גיס
 סנעּבעל ךױא .םישרדמ ןיא םג ארמג
 "םיארומאו םיאנּת יד ןופ ןְגנוּבײרשעּב
 ץנַאג ַא טימ ,124 ז"ז ,1891 ,גרעּבמעל)
 :רעּביא ןופ המדקה רעשיטסירעטקַארַאכ
 ,(רוטַארעטיל;דנש רעד ןגעק רעצעז
 עגנוי יז ,םירבה ענייז טימ ןעמַאזוצ
 ןיא טעּברַאעגטימ ,עיצילַאג ןופ ןטסיגויצ
 :סיוא עשיצילַאג:שידי עקיטלָאמעד יד
 עשידוי טָאדװ ,"למרּכ רעדח יװ ןּבַאג
 םעד טריטקַאדער טָאה ,ַא"א "טַאלּבסקלָאפ

 ןעשירויז רעגרעּבמעל ןופ 'ּב ןטשרע
 טָאה רע ואוו ,(1895) רעדנעלַאקסקלָאפ
 :ַאנ עקינייא טכעלטנפערַאפ רתסא פ"א
 סנַאמשירפ דוד טצעזעגרעּביא ,ןלעוו
 ,(לכימ שטיװָאקרעּב עז) "ולכאש השלשק
 טיול שידיי ןיא רעטקַאנײא ןַא טסַאפרַאפ
 רונצ עלעװַאנ רעשטייד סילעומַאס ןתנ
 :ויּבעד שיערּבעה ןיא .וו"זַאא "! שידיי טינ
 :עּפש רע טָאה ,1884 "דיגמה? ןיא טריט
 ענעדיישרַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיז רעט

 ;טיצ תעשיערּבעה ןוא עשידיי:שטייד

 20 זײרּפנער(ה ע

 :בעה עּפורג רעד וצ טרעהעג ןוא ןטפירש
 :ידרעּב .י .מ טימ רעלעטשטפירש עשיער
 290 יד ןיא ןענייז סָאװ ,שארּב ןיקסוועשט
 יד ֹוַא ,רַאפרעד ןטערטעגפיוא ןרָאי רעק
 ?ַארעטיל רעשִיערּבעה רעד ןופ עּבַאגפיוא
 2עלקפיוא ןטײרּפשרַאפ וצ רָאנ טינ זיא רוט
 ןופ ןעעדיא יד ןריזירַאלוּפָאּפ ןוא גנור
 ףרַאד יז טרעיינ ,םוילַאנָאיצַאנ ןשידיי
 :שטנעמ ןײמעגלַא יד ןקידירפַאּב ךיוא
 עריא ןופ ןשינעפרעדַאּב עקיטסייג עכעל
 ;קיטרַא?םַארגָארּפ ענייז ןיא ןוא ,רעזעל
 ןוא (| ,1897 "חלשהע ןיאו ? ןאלט ןעל

 ןיא) "? ןעללָאװ רעערּבעהגנוי יד סַאװװ
 :טרָאװ סלַא רע טָאה ,(1897 ,016 1

 טקידניקעגנָא "םיריעצײ יד ןופ רעריפ
 הכּפהמו) עיצולָאװער עקיטסײג יד
 :רַאטימ סלַא רע טָאה רעטעּפש ,("חורּב
 ןיא טכעלטנפערַאפ "חלשהח ןֹופ רעטעּב
 ַא'צ ,ןעלקיטרַא עשיטירק לַאנרושז םעד
 ןעזייר םהרבא ,דלעפנעזַאר סירָאמ ןגעוו
 ןוא שוח םענייפ ַא קידנזײװסױרַא ,ַא"א
 רעשידי רעד וצ עיטַאּפמיס עסיורג ַא
 טנגוי רעטסירפ רעד ןופ .,רוטַארעטיל
 רעשיטסיניצ רעד ןיא טקילײטַאּב ןָא
 רעטשרע רעד ףיוא רע טָאה ,גנוגעווַאּב
 ןטסינויצ עשיצילַאג יד ןופ ץנערעפנָאק
 ידי רעד רעּביא ןטַארעפער ןטלַאהעג

 1893 ,רוטַארעטיל רעשיערּבעה ןוא רעש
 רענילרעב םעד ןופ טנעדיזערּפ סלַא
 ןפורעגפיונוצ ?לעַארזיא:גנויז ןייאראפ
 ןַא ןגעװו ץנערעפנָאק:רָאפײ ַא ןיוו ןייק
 ,"סערגנָאק ןשיטסיניצ ןכעלטלעװלַא
 לצרעה רָאדָאעט ר"ד טימ ןעמַאזוצ 7
 :טגנוטיירגוצ רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז
 ןשיטסיניצ ןטשרע םוצ ץנערעפנָאק
 ןופ רַאטערקעס ןעװעג ןוא סערגנָאק
 :ַאלניא עשיערּבעה יד) ?ןיכמה דעווז
 :רעטנוא זיא סערגנָאק ןקיזָאד םֹוצ גנוד
 ףױא .(.ע ןוא ןעלצרעה ןופ ןּבירשעג
 ןעועג רע זיא ןסערגנַאק עטשרע יד
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 טניז ,טעּברַא"רוטלוק רַאפ טנערעפער
 ךיז רע טָאה גאה ןיא סערגנָאק םעד
 ;גטלַאה ,גנוגעווַאּב רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ
 זיא עיצַאזינַאגרָא-סערגנָאק יד זַא ,קיד
 ןוא ,ןעלמַאזטלעג םוצ ןישַאמ ַא ןרָאװעג
 םיקעוצהמ, ןייז וצ ןרָאװעג דימ זיא רע
 :ןעלקיטרַא ענייז ַא"צ עז) "םינענ םניאו

 לש לּכה-ךס ,הנש הרשע שמחה רהאש
 ,ג"ערּת ייחלשהז ןיא--"תיליזּבה תוינויצה
 ססז ןט06 ןיא -- "עדערסערגנַאק עניימח
 --"תירבעה הטיסרבינואה רבד לעװ ; 8
 יע זיא 14 1900 .,(1924 "םלועהק ןיא
 עיפָאס ןיא ללוּכהיבר רעשירַאגלוּב ןעוועג
 :עטיל עקרַאטש ַא טלקיװטנַא טרָאד ןוא

 שילָאינַאּפש ףיוא טייקיטעט עשירַאר
 סָאד ןוא ןּבעגעגסױרַא ,שירַאגלוּב ןוא
 עשילָאינַאּפש יד טליפעגסיוא ןײלַא בור
 ,"ַאקיאַאד"ג וקיא ליאח רעטעלּבנכָאװ
 :רושז ןשירַארעטיל םעד ןוא "זול הל?
 :לישעג טָאה רע ואו ,"סויילארק לָאנ
 ,ע"ש ,ןצרּפ טצעזעגרעּביא ןוא טרעד
 רעשירַאגלוּב רעד ןיא ;ַא"א ןענַאמשירּפ
  =וצ רע טָאה אשספח יװער:רוטַארעטיל
 ביד םענעּברַאטשרַאפ םעד טימ ןעמַאז
 טריזירַאלוּפָאּפ ווָארָאדָאט ָאקטעּפ רעט
 ַא"צ ,רוטַארעטיל עשיערּבעה ןוא עשידיי
 ס--פ שירַאגלוּב ףיוא טצעזעגרעּביא
 :ינַאקלַאּב רעד תעשּב ,"גייווש עיצנָאּבװ
 טריפעגכרוד .ע טָאה 1913 המחלמ רעש
 יד רַאפ עיסימ עשיטַאמָאלּפיד עקיטכיװ ַא
 .לֵאּב םעד ףיוא ןטעטירָאינימ יד ןופ טכער
 יד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא ןוא ןַאק
 :טּפױה עשיעּפָארײא יד ןיא ןעגנוריגער
 ,גיניק ןשינעילַאטיא םעד ןופ ךיוא ,טעטש

 :עד םעד ןופ ןַאמ=סגנּוױרטרַאפ ַא ןעוועג
 ,דנַאנידרעפ גיניק ןשירַאגלוּב ןקיטלָאמ
 ןופ ןטסָאּפ םעד רע טמענרַאפ 1914 טניז
 :עגטימ טָאה ,םלָאהקָאטש ןיא ללוּכה:בר
 ןדעװש ןיא ןריזירַאלוּפָאּפ וצ ןפלָאה
 רוטַארעטיל עשידיי ןוא עשִיערּבעה יד

 232 זײרּפנער(ה)ע

 ,ןּבַאגסױא עשידעווש ענעדיישרַאפ ךרוד
 .,ןט08ז02 ט"א ּב"מז ןלעיצעּפס ַא ךרוד ַא"צ
 טימ ןעמַאזוצ ןּבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ
 בַאלס ןשידעװש םענעּברַאטשרַאפ םעד
 טירד סלַא ןעסנעי דערפלַא ר"ד טסיו
 .סעיצַאנ ןגעוו קעטָאילּביּב רעד ןופ ְךוּב
 ?קָאטש ןיא טעדנירגעג ךיוא טָאה רע
 רעשידי רַאפ טּפַאשלעזעגפ ַא םלָאה
 ןייז רעטנוא טָאה סָאװ ,"רוטַארעטיל
 םכותּב ,'ּב 8 טכעלטנפערַאפ עיצקַאדער
 יד ,אָצ :1ס0זסו84 !ץזוא עיגָאלָאטנַא ןַא

 זיּב 1870 ןופ קיריל עשיערּבעהיינ
 :1ײרַא ןַא טימ ןוא טצעזעגרעּביא ,0
 +שידעווש םעד טימ ןעמַאווצ .ע ןופ ריפ
 =ָאד ,ןָאזפעסָאי רַאנגָאר רעטכיד ןשידיי
 ןיא טסנוק ןופ עטכישעג רַאפ טנעצ
 =ָאטנַא יד .ַאלַאסּפוא ןופ טעטיסרעווינוא
 םשור ןסיורג א טכַאמעג טָאה עיגָאל

 יד ןיא טקעװרעד לָאמ ןטשרע םוצ ןוא
 סערעטניא ַא רעדנעל עשיװַאנידנַאקס
 :עגטימ ךיוא ,רוטַארעטיל רעשידיי רַאפ
 ןגעװ ןדייר וצ ןּבײהנָא לָאזמ ,טקריו
 ?כיד ןשידיי ַא רַאפ עימערּפײלעּבָאנ ַא
 רעד ןיא גנולײטּפָא ערעדנוזַאּב ַא ; רעט
 +לךדי רעד טעמדיוװעג זיא עיגָאלָאטנַא
 ,דלעפנעזָאר סירָאמ ,ץרּפ) עיזעָאּפ רעש
 טָאה .(ןרָאהנײא דוד ,ןעזייר םהרבא
 696ז- ךוּב ַא 1926 טכעלטנפערַאּפ ךיוא
 :עזייר ןייז ןופ ןקורדנייא -- 1400615 812
 ןעמ טָאה 1926 רעמוז .טנעירָא ןרעּביא
 ןטסָאּפ ןטלּפָאט םעד טגײלעגרָאפ ן--ע
 דנַאלנכירג ץנַאג רַאפ ללוּכהיבר ןופ
 .ּבלַאה ַא ןעניואוו לָאז רע) קינָאלַאס ןוא
 ןיא רָאי ּבלַאה ַא ןוא ןעטַא ןיא רָאי
 :ּבילוצ .ע טָאה עלייוורעד רעּבָא ,(קינָאלַאס
 .טינ גָאלשרָאפ םעד תוּביס ענעדיישרַאפ
 | .ןעמונעגנָא

 .,טס 143 'ז ,א 'ח ,"וירפוסו וינּבר רוד

 .,"םיבתּכא ,יקסוועשטידרעּב ןינויצ ןוקיסקל ;411

 ָאקָאס םוחנ ;ו"ע--א"ע ,"רפס הדשנ, ;ּב 'ח
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 ,בא .ח ;210 'ז || ,11/51. 01 2100: ,ווָאל

 ,26|| ,1925 ,"רעטעלּב "עשיטסינויצ, ןיא ,ץיװרוה

 רעשזרַאּבז ףלָאװ ץנַארקנער(הנע
 :ַאּבז ןיא .ּבעג (1883 2/ִׁשז -- * 1926)
 ןופ טיײוו טינ ,עיצילַאג:חרזמ ,שזַאר
 זיא רעטָאפ ןייז .ץענערג רעשיסור רעד
 טחוש ַא ןעוועג
 רעד עקטָאמ)

 :עג רעייז ("טחוש
 טָאטש ןיא טצעש
 ?מורפ ןייז רַאפ
 ,תודמול ןוא טייק
 ןעמוקַאּב טָאה .ע

 עלענָאיצידַארט ַא
 ,גנויצרעד עשידיי
 עסיורג ןזיװעגסױרַא ףיוא זייוודניק ןופ
 ןיופרַאש םענעטלעז ןוא  ןטייקיעפ
 ץנַאג טנעקעג לגני סלַא ןיוש ןוא
 ?ןקעג זיא רע רעּבָא ןענרעל טוג
 ?הלּכשה יד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוצ ןעמ
 ןעגנַאגעג ןַאד ןענייז סָאװ ,ןעגנומערטש
 :רַאט ןוא דָארּב טעטש עשינכש יד ןופ
 טלָאמעד ןעגנוטסעפ:טּפיוה יד ,לָאּפָאנ
 ךיז רע טָאה ,םיליּכשמ עשיצילַאג יד ןופ
 ,"לוסּפ=ףיירט? טימ ןּבעגוצּפָא ןּביױהעגנָא
 ,רעטרע ענעגָאּברַאפ ןיא ,תודוס:דוסּב
  טנעײלעג לטעטש ןּבעל לדלעװ ןיא
 וליפַא ןוא רעכיּבײהלּכשה ץעשיערּבעה
 ?ָארײא רעד ןופ סעפע ךיוא טשַאנעג
 םיא ןסײרוצּפָא ידֹּכ .גנודליּב רעשִיעּפ
 רעד טָאה ,"תוסרוקיּפאז םעד ןופ
 ןכַאמ ֹוצ הנותח םיא ןסָאלשַאּב רעטָאפ
 ?רַאפ ,ע ןיא רָאי 19 רעדָא 18 וצ ןוא
 רע טָאה חסונ ןייא טיול ,ןרָאװעג טסנק
 ןוא יורפ עגנוי ןייז טזָאלרַאפ דלַאּב

 ןופ עטאד רעכעלנײשרָאװ טינ רעד טיול *

 ךמס ןפיוא דירפ השמ ר"ד טױל ,182--}8

 ,1826 -- הבצמ ס--ע ףיוא טפירשפיוא רעד ןופ

 :רעיפ רעריפיעקירטעמ רעשזרַאּבב םעד טיול
 ,1823 -- ןייטש
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 סָאד -- טלָאמעד} ,עינעמור ןייק קעװַא
 =סור ןופ ןדיי יד רַאפ "דנַאל ענעדלָאגװ
 יד .י יװ טול רעּבָא ,עיצילַאג ןוא דנַאל
 :רַאּפ סָאד טָאה ,טלייצרעד שוּברעּבליז
 ןייז ןוא טַאהעג ּביל אקווד ךיז קלָאפ
 ענייז ןיא ןפלָאהעג וליפַא םיא טָאה יורפ
 ןַאד ןיוש טָאה רע .ןעגנוּבערטש-הלּכשה
 ידּכז רעּבָא ,םיריש עשִיערּבעה ןּבירשעג
 טּביירש ,חור?תחנ ַא לּבייװ ןייז ןוטוצנָא
 דילסקלָאפ ַא שידיי טסָארּפ ףיוא ןָא רע
 וצ טכַאמ ,"ּבייוו ןייז ןוא דיסח רעד/
 טגניז ןוא ןוגינ םענעגייא ןַא דיל םעד
 ןיז רַאפ לוק ךעלּביל ןייז טימ סע
 ןיא טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה ."לּבייוו
 הער תוּברּתל סױרַא זיא .ע זַא ,לטעטש
 ןפדור וצ ןּבױהעגנָא םיא טָאה'מ ןוא
 ?רעגיווש יד ןוא רעטָאפ ןייז ךיוא ןוא
 ,ןטלעוו ןרעק ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןרעטלע
 יװַא ןוא ,ןטג ךיז לָאז קלָאפרָאּפ סָאד
 ?עג טינ ךיז טָאה קלָאפרָאּפ סָאד יו
 ןוא ןסיװ םעד טימ .ע זיא ,ןטג טלָאװ

 ןיק קעװַא יורפ ןייז ןופ םּכסה םעד
 :עג ןּבָאה ךיז רע לָאז טרָאד .עינעמור
 ךעלדנער ןכַאמ וצז ,לדנַאה וצ ןעמונ
 ןיא טָאה רע רעּבָא ,"עיװַאדלָאמ ןיא
 :עג ןוא טַאהעג טינ החלצה ןייק םעד
 סָאװ ,ןדנ םעד - טלעג לסיּב סָאד טרטּפ
 ןרָאװעג זיא ןוא ,טכַארּבעגטימ טָאה רע
 רע טָאה חסונ רעדנַא ןַא טיול) דמלמ ַא
 ןיא ךָאנ תודמלמ טימ ןעמונרַאפ ךיז
 תועמשמ ,ןופרעד ךיוא רעּבָא .(שזַארַאּבז
 טנעקעג טינ רע טָאה ,הלּכשה ןייז ּבילוצ
 טָאה רעטעּפש) שינעמוקסיוא ןייז ןּבָאה
 רעּביא עשיװַאדלָאמ יד, דיל ןייז ןיא רע
 סעּכ םעד ןגעוו טלייצרעד "עשיליוּפ יד

 עמורפ סָאװ ,דשח ןטרעטיגרַאּפ םעד ןוא
 ףיוא טַאהעג ןּבָאה עיװַאדלָאמ ןופ ןדיי
 טנוױטש סָאװ ,םידמלמ "עשילוּפ, יד
 ןוא רעדניזַאּב ןדעי ןיא טגיל תוחור
 ,("רעדניק ערעזנוא ןדמשסיוא זנוא ןליוו
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 ןוא עײנָזַא טכוזעגּפָא;ךיז רע טָאה ןַאד
 :רָאפ ןּבױהעגנָא--גנוקיטפעשַאּב .ערעײרּפ
 ןײלַא טָאה רעֶדסָאװְ;ָא ,רעדיל,,יד ןעגניז
 שיערּבעה ףיוא רעדיל ןּביירש ,טסַאפרַאפ
  רעדָא ןטכַארטוצ ןוא שידיי ףיוא ןוא
 :עגנָא רע טָאה ייז וצ םינוגינ ןסַאּפוצ
 זיא טרָאד ,שזַארַאּבז ןיא ךָאנ ןּבױה
 םיא לָאז סע רעװ ,ןעװעג טינ רעּבָא
 :ליִז טול -- יורפ ןייז ץוחַא) ןייטשרַאפ
 טָאה עינעמור ןיא טשרע ןוא (שוּברעּב
 יֵלַּבוּפװ טשרע ןייז ,רערעהוצ ןענופעג רע
 ַא ןופ עילימַאפ יד ןעװעג זיא "םוק
 םיא טָאה רעכלעו ,רעקנעש ןשיפרָאד
 =ניק ענייז וצ דךמלמ ַא רַאפ ןעמונעג

 טּבעלעגנײא טוג ךיז טָאה רע ;רעד
 ןעגנוזעג טפָא ןוא עילימַאּפ רעד טימ
 טָאה רעטעּפש .רעדיל ענייז ריא רַאפ
 רעד ןיא טּפַאשטנַאקַאּב ןגָארקעג רע
 ךיז רע טגעלפ ,ןַאשָאטָאּב טָאטש רעטנעָאנ
 גנולעגק ןייז ןופ ןיהַא ןּפַאכּפָארַא טּפָא
 :מַאז/ ,שוּברעּבליז טלייצרעד ,טרָאד ןוא
 ,טײלעגנוי הרבה םיא םורַא ךיז ןעל
 ?גייוו ןיא ןײרַא ךיז טּפַאכימ ,םיליּכשמ
 ,דחוימ-רדח ַא ןיא ,טרָאד ןוא לקנעש
 ַא ןוא שיילפ ןטָארּבעג ןליוק ףיוא ייּב
 ,"רעדיל ענייז לוולעוו טגניז ןייוו שַאלּפ
 טלעג ןיײק רע טָאה טייצ עטשרע יד
 ךיז טָאה רע .ןעמונעג טינ ןעגניז ןרַאפ
 טכַארּברַאפ ,ןגעוו ןגינעגרַאפ ןופ ,ױזַא
 ןוא רעדירּב עטוג טימ טנוװָא ןַא לָאמַא
 ןכָאנ ,קידניפולינּב ןרָאװעג זיא רע .זַא
 :עג רע טָאה ,סֹוּכ ןטירד רעדָא ןטייווצ
 טָאה רעטייו סָאװ רעּבָא .ןעגניז ןעמונ
 ןוא ,םש ןערעסערג ַא ץלַא ןגָארקעג רע
 ןּבױהעגנָא םיא ןעמ טָאה זייווכעלסיּב
 םיליּכשמ ןוא םיריבג וצ ןדַאלוצניײא
 :קירוצ טגעלפ רע ןוא ךעלשעמרעק ףיוא
 ענרעדליג עכעלטע טימ ףרָאד ןיא ןרָאפ
 ;גייפ ןעוועג זיא רע .רַארָאנָאה ךעלדנער
 טינ ןעװעג םיא ןיא סע ןוא ,קיליפ
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 ,ןעגניז ןרַאפ טלעג ןעמענ וצ םענעגנייא
 ןסָארדרַאפ םיא סע טָאה טּפױהרעד
 םיא ייּב זיא ןעגניז סָאד ןעוו ,רעטעּפש
 ערעדנוזַאּב ַא רָאג ,עיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג
 ןגירק םעד ןיא ןעזעג רע טָאה גנוכעוװשרַאפ
 רעדיל עשִיערּבעה יד רַאפ טלָאצַאּב
 טריזיױיַארּפמיא רעדיל ענייז טָאה רע)
 ,(שידיי ןוא שִיערּבעה ףיֹוא קיטייצכיילג
 ,קילייה ןעוװועג םיא ייּב זיא שיערּבעה
 סָאװ ,טקידײלַאּב טליפעג ךיז טָאה רע
 ןוא טלעג רַאפ ןפיוקרַאפ ךיז ףרַאד רע
 ,ךיז טליװ םיא ןעו ,ןַאד טינ ןעגניז
 ןוא ,םיא ןופ סָאד טגַאלרַאפ'מ ןעוו רָאנ
 עטּברַאֿפַאּב שיפַארגָאיּבָאטװַא ענייז ןיא
 ?סקלָאפ רעד, ןוא ײלַאגיטכַאנ ידק רעדיל
 ןופ ןדיל יד סיוא רע טקירד "רעטכיד
 :ַאּב ,יירפ טינ זיא סָאװ ,רעטכיד םעד
 ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ יד ללכּב טרעיוד
 םעד ןיא טפַאלקשרַאפ ןוא ןעגנַאפעג
 :ַאב-טיױנ עכעלרעּפרעק ערעייז ןופ ךָאי
 וצ ןסָאלשַאּב רע טָאה ךָאד .ןשינעפרעד
 ךיז ןעמדיו ןוא תודמלמ סָאד ןזָאל
 זַא טרפּב ,גנַאזעג?סקלָאפ םעד ןצנַאגניא
 -ַצּפָא ךיז לטימ ַא ןענופעג טָאה רע
 םינחדּב ּפיט ןכעלנייוװעג םעד ןופ ןלייט
 רעדיל יד קידנעגניז ,רעכַאמכעליירפ ןוא
 ףיוא ךיוא רָאנ ,שידיי ףיוא רָאנ טינ
 ןוא דובּכ ַא ןעוועג ויא סָאװ ,שיערּבעה
 רע יו ;טייקטרעלקעגפיוא ןופ ןמיס ַא

 ןטשרע םעד וצ המדקה ןייז ןיא טּביירש

 ןייז ןָאטעגנָא רע טָאה ,"םעונ לקמ? יט
 יװ ןּביױא ןוא טסניד ַא יװ ןטנוא? עזומ
 ןגיוצעגוצ םורַא:ױזַא ןוא ?עטנירַאה ַא
 טילעגנוי עשיטַאּבעלַאּב יד יא ךיז וצ
 .סהכאלמ:לעּב עטושּפ יד יא םיליּכשמ יד
 ,סיוא טמוק המדקה רעּבלעז רעדטיול
 רַאפ טכַאמעג רע טָאה ןעגניז סָאד זַא
 םגה ,ןרָאי רעק50 יד ףוס עיסעּפָארּפ ַא
 ןױוש רע ןזיא ןטַאד סשוּברעּבליז טול
 טימ ןטערטעגפיוא ןרָאי רעק40 יד ןיא
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 .ןַאשָאטָאּב ןיא םינוגינ ןוא רעדיל ענייז
 רע זיא ןרָאי רעק60 ןוא רעק50 יד ןיא
 ןעוועג עיּבַארַאסעּב ןוא עיװַאדלָאמ ןיא

 ךָאנ טינ ּבױא ,רעלוּפָאּפ ױזַא טקנוּפ
 *עּפש רעזנוצ םוקילא יװ ,רערעלוּפָאּפ

 טגעלפ רע .עטיל רעד ןיא לסיּב ַא רעט
 יװ רעמ טנװָא ןייא ןיא טפָא ןענידרַאפ

 רעּבָא סע טגעלפ רע ,'ןדלוג טרעדנוהץ
 :רַאפ טנװָא םענעגיא םעד ךָאנ טּפָא

 םֹּתס רעדָא רעדירב עטוג טימ ןעילוה

 רעתמא ןַא ןעוועג זיא רע .ןלייטעצ ױזַא
 רעד ןופ רעטָאפ רעד רשפא ,ןעימעהָאּב
 ,עּפָארײא?חרזמ ןיא עימעהָאּב רעשידיי

 טּביילק'מ יװ ,טסואוועג טינ טָאה רע ןוא
 :כעלש ףיוא ּפָא טרָאּפש'מ יװ ןוא טלעג
 ךיוא םיא זיא ןטלעז טינ ןוא ,ןטייצ עט
 .טיונ עלעירעטַאמ ןדייל וצ ןעמוקעגסיוא
 (ןטימ ןזיּב רָאנ רשפא ןוא) ףוס ןויּב
 :םיוא ףיז רע טָאה ןרָאי רעק60 יד ןופ
 ןיא טּפױהרעד ,עינעמור ןיא ןטלַאהעג
 ,סַאי -- עיװַאדלָאמ ןופ טָאטשטּפױה רעד
 וצ טייצ ןופ ךיז טגעלפ רע ןענַאװ ןוכ
 ןיא .דנַאלסור ןייק ןּפַאכּפָארַא טייצ

 :ערּפ רעשיטימעסיטנַא רעד ןעוו- ,7
 ?עווש יד ןשרעהַאּב וצ ,ונַאיטַארּב רעימ
 טרישזנַארַא טָאה ,דנַאל ןיא ןטייקיר
 ןענייז ןדיי ךס ַא עכלעוו תעּב ,ןעמָארגָאּפ
 ןעמ טָאה ךס ַא ןוא ןרָאװעג טריּבַארעצ
 .ע טָאה ,יַאנוד ןיא טרעדײלשעגנײרַא
 ?טסעטָארּפ עקידנעמַאלפ ןייז ןּבירשעגנָא
 ץרּפ רעכלעוו ןגעוו ,"הינמורז ?עמעָאּפ

 ףרַאד סע זַא ,ןטלַאהעג טָאה ןיקסנעלָאמס/

 עשִיעּפָאריײא יד ןיא ןרעװ טצעזעגרעּביא
 יד ןיא ןרעװ טײרּפשרַאפ ןוא ןכַארּפש
 ("רחשה* ןיא טכעלטנפערַאפ) ןסַאמ

 הריסמ ַא ּבילוצ םיא ןעמ לָאז רעטעּפש
 ?סיוא טגעלפ רע עכלעוו ,םידיסח יד ןופ
 :עגסױרַא ןּבָאה ,רעדיל ענייז ןיא ןכַאל
 ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא .עינעמור ןופ טקיש
 ,ױקַאּב ןיא םיא רימ ןעניפעג 77--8
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 ?גַאטסנָאק ,עיװַאדלָאמ ,עשרַאװ ,עיצילַאג

 טייצ עסיוװעג ַא .ַא"א דנַאלסור ,לָאּפָאניט

 ענייז ואו ,ןיו ןיא ךיוא טּבעלעג

 ?עגמוא ַא טַאהעג ןּכָאה ןעגנוטערטסױרַא

 --1871 רָאי ןיא, ,גלָאפרע ןסיורג רעייה
 זיא רע ןעוו -- ןָאזפרָאד .י .ש טלייצרעד
 זיא ,ןיוו ןייק ןעמוקעג לָאמ ןטייווצ םוצ
 ,רעלוּפָאּפ ױזַא ןעוועג ןיוש ןעמָאנ ןייז
 וליפַא ןוא סעיצַארָאטסער עשידיי יד זַא
 רעשידי רעד ןופ ןעקנעש עכעלטסירק
 ?רַאטש ַא ךיז ןשיװצ ןריפ ןגעלפ טנגעג
 טלָאװעג טָאה רעדעי ;ץנערוקנַאק עק
 לוולעוו ןֹוא ,טסַאג ןרעייט םעד ןּפַאכרַאפ
 םוצ טגיילעגוצ טינ ,ךיז טיײטשרַאּפ ,טָאה
 טנעקַאּב ךיז .ע טָאה ןיװ ןיא ."ןינע
 ?קַאדער םעד ,ןעניקסנעלַאמס ץרּפ טימ
 קרַאטש טָאה רעכלעוו ,"רחשהק ןופ רָאט
 ,םיריש עשיערּבעה ס--ע ןופ ןטלַאהעג
 רעניװ רַאפ ןעוועג לדּתשמ ךיז רע טָאה

 ןּבעג ןלָאז ייז ,םיליּכשמ?םיריבג עשידיי
 לָאז רע ,עיסנעּפ עכעלטַאנָאמ ַא ן-ע
 ענייז טימ ןּפעלשמורַאז ןפרַאד טינ ךיז
 :ַָאטסער ןּוא ןעקנעש יד רעּביא ךעלדיל
 ?בעטש טעמּכ טרָאד סױרַא טגעלפ ,ןענַאר

 טרָאד טריפעג טָאה ןוא רערוּכיש ַא קיד
 ןעיורפ ןוא רענעמ טימ טפַאשטנַאקַאּב
 םידוקַאי רעניוו יד ,טרָאס ןקירעדינ ןופ
 :נעלָאמס ןוא ,ןענַאטשעגנָא טינ סע זיא
 עציטש יד ייז ייּב טלעוּפעג טָאה ןיקס

 טנעקעג טציא טָאה רע ןוא ,ן--ע רַאפ ;
 =רַארעטיל רעד ןּבעגּפָא ןצנַאגניא ךיז
 טָאה ןעלוװלעװ רעּבָא .טייקיטעט רעש
 ,סעפַאק ןֹוא סרעלעקנייוו יד וצ ןגיוצעג
 ענייז ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןגעלפ סע ואוו
 =עג טינ טָאה רע ;דניירפ ןוא םידיסח
 =סנּבעל ןשימעהָאּב ןייז ןרעדנע טנעק
 ענייז סהבוט:ילעּב יד ןּבָאה :רעגיײטש
 ?טַאנָאמ יד ןלָאצוצסיױא םיא טרעהעגפיוא
 ,ןעװעג זיא ףוס רעד .עיסנעּפ עכעל
 =םואח ןוא תורּכיש רַאפ םיא טָאה'מ זַא
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 טקישעגסיורַא גנוריפפיוא "רעקידנעטשנָא
 ,ןיוו ןופ
 טזייוו ,טָאה רע ואוו ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק
 ,ןּבעל טרַא םענעגייא םעד טריפעג ,סיוא
 :טסע ןיא ןוא עינעמור ןיא רעירפ סָאװ
 רע טָאה לָאּפָאנטנַאטסנָאק ןיא ,ךייר
 ןייז טַאהעג הנותח לָאמ ןטייװצ םוצ

 עצרוק ַא ןברָאטשעג זיא יורפ עטשרע
 ,ןזָאלרַאפ יז טָאה רע יװ ,םעדכָאנ טייצ
 :יווַצ ןייז .(עינעמור ןייק קידנרַאפקעװַא
 זיא ,"עלהּכלמ עניישש יד ,יורפ עט
 ?עפַאק םעד ןופ ןירעמיטנגייא יד ןעװעג
 רעטּפָא ןַא ןעװעג זיא רע ואװ ,זיוה
 ?עג יז טָאה רע זַא ,ארבס ַא ;רעײגנייא
 זיא רשפא ןוא עינעמור ןופ ךָאנ טנעק
 :נַאטסנַאק ןייק ןרָאפעג ריא ּבילוצ רע
 נול ַא ןופ רע זיא ןּברָאטשעג ,לָאּפָאניט
 טָאה רבק ןיײז ףיוא .גנודניצנָאנעג
 ,הבצמ ַא ןלעטשפיוא טזָאלעג עלהּכלמ
 ןָאכיטסָארקַא ןַא טצירקעגסיוא זיא'ס ואוו

 טָאה ןעמַאנ ס--ע םורַא -- ,שִיערּבעה ןיא
 :על ץנַארק רעצנַאג ַא טּבעװעגסױא ךיז
 טייקיניזפרַאש רעד ;ןטנישעג ןוא סעדנעג

 :כײלג ךס ַא ןּבירשעגוצ ןרעװ רענייז
 ןופ דלעה רעד ךיוא זיא רע ;ךעלטרעוו
 :קענַא ןוא ןדָאזיּפע עשיטסירַאמוה עליפ

 ןַא יװ םיא ןרעדליש עכלעװ ,ןטָאד
 עג ןעװעג זיא סָאװ ,ןעימעהָאּב ןתמא
 :יירד ןטנַאקַאּב םעד ןּבעגעגרעּביא יירט
 טיול) גנַאזעג ןוא ןייוו ,ּבייוו -- גניל
 :ָאס ר"ד ןופ גנולייטטימ רעטַאװירּפ רעד
 ,קנורט םעד טַאהעג ּביל טָאה רעז :קעט
 ךָאנ ןוא ,ןייז טדערעגסיוא טשינ לָאז'ס
 :יצ ןכיוה ַא ןגָארט טגעלפ רע .,סעּפע
 ויא ןוא טלָאגעג דרָאּב יד ןוא רעדניל
 טול ןוא "..ןסקאוועצ קרַאטש ןעוועג
 רעװ :רעּפָארג בקעי ןופ גנולייטטימ ַא
 קלָאפ ןפיוא שירערעלקפיוא טקריװעג טָאה
 םעד סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טיירגעגוצ ןוא
 םעד -- קרעו סנעדַאפדלַָאג רַאפ ןדָאּב

 .ןײק ץקעװַא רע זיא רעטעּפש

 רעד ןעוועג זיא רע ...רעטַאעט ןשידיי
 ןוא ןטנַאק ענעי ןופ רעזנוצ םוקילא

 ,רָאג דָאש ַא ,רוד ןייז ןופ רערעלַא
 :םיוא עכעלנעזרעּפ עקיניזטכייל ןייז סָאװ
 עניײז טימ טמיטשעג טינ טָאה גנוריפ
 ,ןעגנופַאש עלערוטלוק ןוא עשירַארעטיל
 ןייז טרעטשעג קרַאטש עקַאט טָאה סָאד
 סלַא ןוא רעלטסניק סלַא שזיטסערּפ
 ןופ ןטײצ ענעי ןיא טױפּב ,שטנעמ
 --.(".,םיגהנמ ענעדײשַאּב ןוא טייקתועינצ
 :ַאּב ערעדנוזַאּב ַא ןּבעגעגוצ טָאה .ע םגה
 ןיא ןוא ,שיערּבעה ןיא ןפַאש ןייז גנוטייד
 ?לָאמעד יד ןופ הצילמ רעד טימ ךיילגרַאפ
 רַאפ םיליּכשמ:םיררושמ עשִיערּבעה עקיט
 םיריש עשיערּבעה ענייז ןענייז ג"לי
 טײקכַאפנייא רעייז טימ סיוארָאפ טירש ַא
 ןוא טרעװ ןייז זיא ,טײקרָאלק ןוא
 *עג טָאה רע סָאװ ,גנוקריוו עסיורג יד
 ענייז ןעקנַאדרַאפ וצ ,טייצ ןייז ןיא טַאה
 יד ןופ רענייא זיא .ע .שידיי ןיא רעדיל
 ןוא ללכּב רעטכידסקלָאפ עשידיי עטשרע
 ?סקלָאפ יד ןשיווצ רעטסדנטײדַאּב רעד
 ןײז עכלעוו ףיוא ,םינחדּב ? רעטכיד

 ןיא .סיורג רעײז ןעוװעג זיא גנוקריוו
 .ּפָא ןַא ןעניפעג רעדיל עגייז ןופ ליפ
 ;הלּכשה רעד ןופ ןלַאעדיא יד גנַאלק
 טיהנסיוװמוא ןגעק:ייז ןיא טּפמעק רע
 םידיסח יד ןגעק ,שינעּבױלגניײא ןוא
 ימורפ רעשלַאפ רעד ןגעק ,ןדיי עטוג ןוא
 זיא רעדיל עשיריסחיטנַא עגייז ןיא ,טייק
 טינ ןוא טיײקטרעטיּברַאפ ןייק ָאטינ ללכּב
 לקמו רעדיל ענייז רע טפור טסיזמוא
 טימ .תונמחר טימ טגָאלש רע -- "םעונ

 ןופ ,רָאמוה םענייפ ַא ןופ ףליה רעד
 ,ךַארּפש רעקידנרעק רעכעלדליּב ַא
 ענײז ןופ ףליה רעד טימ ךיוא יװ ;

 יַאּב רע טָאה ,סעידָאלעמ עכעלמיטסקלָאפ
 עשידיסחיטנַא ענייז ןעלגומשוצכרוד ןזיוו

 ײּברעד ןכעװשרַאּפ וצ טשינ ןוא ןצנעדנעט
 ,רערעהוצ ענייז ןופ ןליפעג עזעיגילער ידו
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 ?עג זיא יז ןופ לייט רעסיורג ַא סָאװ
 עשידיסח יד וצ טנעָאנ רעײז ןענַאטש
 ,רעגניז יד ןוא .ע טָאה ללכּב .ןזיירק
 ?קַארּפ ,רעדיל ענייז ןעגניז ןגעלפ עכלעוו:
 ןסַאמ יד ןשיװצ ןָאטעגפױא רעמ שיט
 ןוא גנורעלקפיוא ןופ ןעעדיא יד רַאפ
 :יפַא עשיליּכשמ יד יװ ,גנוכעלטלעוורַאפ-
 ןייז טוומעג טָאה סע סיורג יװ .,ןזָאיצ

 ןבעל ןקיטסייג ןפיוא ,ע ןופ העּפשה יד

 טזייװַאּב ,ןטכישסקלָאפ עשידיי יד ןופי
 גנוטײרּפשרַאפ ערעייהעגמוא יד רָאנ טינ
 ,טקַאפ רעד ךיוא רָאנ ,רעדיל ענייז ןופ
 ס --ע ךעלדיל ערעלוּפָאּפ טגעלֿפימ זַא:

 :עג עלַאידעמרעטניא יװ ןטכעלפנײרַא
 עלענָאיצידַארט יד ןופ ןטסקעט ןיא ןעגנַאז
 סלַא .ע טגעלפ טּפָא ,רעליּפש:םירוּפ
 :ענ סעיצַאזיװָארּפמיא ענייז רַאפ עמעט-
 הפגמ ַא) ןעגנוריסַאּפ ענעדיישרַאפ ןעמ
 ,ץַאלַאג ןיא םָארגָאּפ רעד ,רעדניק ףיוא
 רענייר סלַא ,ַא"א "תונותח הרזגק יד
 ייר רעצנַאג ַא ןיא רע טניישרע רעקיריל

 רע עכלעוו ןיא ,רעדיל עשיפָאסָאליפ
 ?מוא יד ,ןּבעל ןופ טייקלטייא יד טגניזַאּב

 ןופ עכנַאמ ןיא ;קילג ןופ טייקידנעטשַאּב
 םעד רעּביא רע טכיירג רעדיל עקיזָאד יד

 -יטעָאּפ רעכיוה ַא וצ זיּב .ןָאט ןשינחדּב

 ,ענייז רעדיל ענױזַא ןוא ,טפַארק רעש
 רעדא ,"ור יד טכוז רעטנלע רעד; יװ

 רעד ןיא חור ַא ,ייוו יוא? ,"רערעדנַאװ
 ,"! טלעוו

 ןקרַאטש ַא ןכַאמ ,ַא"א "רענעדירפוצמוא
 ףיט ,ןקיטכירפיוא רעייז טימ קורדנייא

 ,ןָאט ןקידנעגנילק ךעלמיטסקלָאפ ,ןשיריל
 :מירּפ רעצנַאג רעד ףיוא קידנקוק טינ

 רעכַאװש ליפ .םרָאפ רעייז ןופ טייקוויט
 ,רעדיל יד ןענייז קורדסיוא ןשיטעַאּפ ןיא
 ,עּביל יד טגניזַאּב רעטכיד רעד  ואוו

 יד רעּבָא ,טײקיזָאלגרָאז יד ,ןייוו םעד

 ץנַארקנער (ה)ע

 .רעד/ ,"תורבקה תיּב סָאדץ

 ,גנוצעז
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 סיינ ַא ןעװעג ענייז ןוויטָאמ עקיזָאד
 ךַארּפש יד .רוטַארעטיל:הלּכשה רעד ןיא
 /ךעלמיטסקלָאפ ןוא שידיי ןייר זיא ס--ע
 ןשידיי ןטכע וצ ַא לָאמַא קידנכױרּבעג
 ןרעטנוא םיא רע טרעלקרעד ,קורדסיוא
 רעדיל ענײז ןיא לקשמ רעד .טסקעט
 ךָאד רעּבָא ,ןטלַאהעגסױא טינ וליּפַא זיא
 ןשידיי םעד ןופ םטיר םעד ײז ןציזַאּב

 ס--ע ןיא טרָא ןרעדנוזַאּב ַא-- ,דילסקלָאּפ
 עשיריטַאס עסיורג ןייז טמענרַאפ ןפַאש
 לקמװ ט"א ןגָאלָאנָאמ ןיא עמעָאּפ
 :בעה טימ ,"רעּב 'ר יּבר רעד / ,,,םילבוח
 ןופ קורד ,לשימעשּפ) 'זרעּביא רעשִיער
 ?רעד רע ואוו ,(39 ז"ז ,1869 ,יַאוועל .ַא

 :עג עלענַאיצַאסנעס ֹוּתעשַּב יד טלייצ

 סָאװ ,ןיּבר רענישזיר םעד ןופ עטכיש
 טרעוו רעּב 'ר .סורוקיּפַא ןַא ןרָאװעג זיִא
 וצ טינ ריש ןּביוהרעד עמעָאּפ רעד ןיא
 זיא .ע םגה ןוא ,רוגיפ רעשיטַאמַארד ַא

 ןופ יירפ טינ עמעָאּפ רעד ןיא ךיוא

 רע טזייוו ,גנוּבײרטרעּביא רעשיליּכשמ

 ַא ןוא טקַאט ןשיגָאלָאכיסּפ א סױרַא ָאד

 רעדיל ס--ע ןופ ייר ַא--.עינָאריא ענייפ
 =סקלָאפ סלַא ןעגנוזעג םויה:דע ןרעוו
 :ָאליפ רעדח ,"טָארקנַאּב רעדח יו ,רעדיל
 ,ַא'א "םי םעד ףיוא יּבר רעד. ,'ףָאז

 ,עינעמור ןוא עיצילַאג ןיא רָאנ טינ ןוא
 ואוו ,דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןיא ןליפַאי רָאנ

 ןעװעג רעקינײװ ךס ַא ללכּב זיא .ע

 וצ ןעװעג זיא עיציּבמַא ןייז .טנַאקַאּב
 רע םגה ןוא רעטכיד רעשִיערּבעה ַא ןייז

 עלַא יו רע טָאה ,טַאהעג ּביל שידיי טָאה
 ךַארּפש עקיזָאד יד ןטלַאהעג םיליּכשמ
 :ץּפש ןוא ,ןושל טסָארּפ קידעכָאװ ַא רַאפ

 ענייז ןּבעגעגסױרַא טָאה רע ןעוו ,רעט
 טקורדעג יז רע טָאה ,רעדיל עשידיי
 2רעביא רעשיערּבעה רעלעלַארַאּפ ַא טימ

 ןוא תומדקה עשיערּכעה טימ
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 עשיערּבעה ןעגנולמַאז עלַא ענייז ןּבעגעֶג
 ןענײז ןעגנולמַאז עקיזָאד יד .ןעלטיט

 םענײמעגלַא ןרעטנוא 'ט 4 ןיא סיױרַא
 םע יריש ללוכ / "םעונ לקמח לטיט

 ןיב תרבודמה ןושלב (רעדיל סקלָאפ)
 םע איודלאמו ןילופ תוצראב םידוהיה
 ,1865 ןיוו--'ה !) "תירבע ןושל תקתעה

 קורד ,1869 גרעּבמעל --- עּבַאגסױא עט2
 גרעּבמעל---'ה 1| ;164 ז"ז ,עירול לרעּב

 םעונ לקמח -- 'ה 1 ;269 ז'ז ,9

 וע ;128 ן"ז ,1873 גרעּבמעל -"(שדחה}

 עקינייא .(128 ן"ז ,1878 ,גרעּבמעל -- 'ה

 םינָאנַא טקורדעג ןענייז רעדיל ענייז ןופ

 "רענעדירפוצנוא רעד ,"טָארקנַאּב רעדי)

 םעד ןופ ןּבַאגסיױא יד ןיא ,לשמל -- ַא"א

 ,(ןרעטשנעגרָאמ ,ל רעקורד רעװעשרַאװ

 רעד, ןוא "ןטייצ סחישמח סעריטַאס ענייז

 ?ךעּביא ןענייז "רעטַאעט רעּביא דיסח

 5ַאֹּב םעד ןופ שיניארקוא ףיוא טצעזעג
 ןאוויא רעלעטשטפירש ןשיניַארקוא ןטמיר

 :סױרַא טָאה (עז) קעטָאס ר"ד ;ָאקנַארפ
 ןיא רעדיל ענייז ןופ גנולמַאז ַא ןּבעגעג
 א4ג461 ט"א עיצּפירקסנַארט רעשינײטַאל

 ןאסגזג / /4419686 /0149116406ז טומ 11

 ,(1902  ,ַאלִיַארּב) 2:02126ז-=זס2

 עטשרע ס--ע ןענָאמרעד וצ ךיוא זיא'ס
 יװ ,שִיערּבעה ןיא קרעװ עטכעלטנפערַאפ

 ןיא לֹּבַאפ רעטלַא ןַא ןופ גנוטעּברַאַאּב ַא

 ,ןיוו ,"קחצי יבכוּכא לַאנרושז=שדוח םעד
 :ַאס גנולמַאז עטשרע ןייז ןוא ,אוו ,8
 ןוזחװ ט"א םידיסח ןגעק רעדיל עשיריט

 וצ ווירּב ענייז ןיא .(1855 ,סַאי) "דעומל

 ַא ךיוא רע טנָאמרעד ריאמ רעדורּב ןייז

 ןּבילּבעג זיא סָאװ ,"םיהלא תונּב קרעוו

 ?מוא זיא לרוג ןייז ןוא טּפירקסונַאמ ןיא
 טרעװ ווירּב ענייז ןופ לקעּפ ַא ,טנַאקַאּב
 :כַאװ דרַאנרעּב ר"ד ןופ טכעלטנפערַאפ
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 עשיגָאלָאליפ יד ןופ 1! .ּב םעד ןיא ןייטש

 5גיא ןכעלטּפַאשנסיוװ ןשידיי ןופ ןטפירש

 ,טוטיטס

 נ 48--47 ז"ז ,ט"כרּת ,"רחשה , ,ןיקסנעלָאמס .ּפ

 ,1= :11 ,רעגיװ .ל ;206--204 ז"ז ,|| ,"רחשה,
 ,םילשורי ,,ןדריה , ןיא ,גרעבסײװ .מ ר"ד ;ש

 יוש61ס| 2021226ז, 46ז 14 ןׁש .|ׁש ,ו"סרת

68 465 /58096 140/6006 
 יד ןופ קורדּפָא) 1909 גיצּפײל ,11ט00240מופזמט5

 ר"ד } (84104611609 סח ?2טז 180. 0146
 100621590011/0 { (1656ת. 0. ןיא ,דירפ ,מ

 ,10 {2611--24| ,1910 30199. 0. ןט06תמ!טזתפ

 : אׁש| ,0 ;58--57 ח"ה 2111161ו0006ת ןיא

 1פ/טוזַז ,,טייצ יד , ,1915 ,"טפנוקוצ יד , ,ןיווטיל ,א

 923 -- 48 ז"ז ,"ןעציקס , ,שוּברעּבלז .ד י ;(0

 1 (1920 רעּבמעצעד ,?טַאלּבעגַאט ןעשידיי , ןיא ךיוא)

 ;1921 ,1016ת6ז 200ז/86026װ400 ןיא ,4

 ---181 ז"ז ,ג"ּפרּת ,"ףסאיחא חיל , ,ןָארטיצ ,ל ,ש

  רעניוװ ןופ עטכישעג רעד וצ , ,ןָאזפרָאד .י .ש 5
 ,"טיצ עייב יד, טַאלּבנכָאװ ןיא ,"רעטַאעט ןשידיי

 .| ,1925 ,"טפנוקוצ , ןיא ,רעגינ .ש ;4 ,1924 ןיו

 -- 1900 10/ע) םייח ךיירנער(ה)ע
 =הָאמ ,ירַאכוס ןיא ,ּבעג (

 ,הֹרוּת:דומלּת ןיא טנרעלעג ,ּבוג רעוועיל
 לע יד טימ טרעדנַאװעגסיױא רָאי 11 וצ

 =נעמעלע יד טכוזַאּב ואוו ,י"נ ןייק ןרעט

 עידוטש ןייז רַאפ ,לושלטימ יד ,לושרַאט
 ןוא דנַאלגנע ןשיווצ םולש רָאי טרעדנוח,
 ,עימערּפ עטייווצ יד ןעמוקַאּב "עקירעמַא
 =ַאנ עשידי עטשרע יד טרָיודַארג 85
 =עּפש ואוו ,לושסקלָאפ עלַאקידַאר-לַאנָאיצ
 טרידוטש ךיוא טָאה ,רערעל ןעוועג רעט
 עשירַארעטיל ןייז ,טעטיסרעווינוא ןיא

 5ניק טימ ןּבױהעגנָא רע טָאה טייקיטעט

 "סדנוק ןסיורג םעדװ ןיא רעדיל:רעד
 =טימ סלַא ןײרַא רע זיא ןַאד ,,21--0
 :לעװ ןיא ,"סטרעװרַאפ, ןיא רעטעּברַא

 ענעדיישרַאפ טּבײרש רע גנוטייצ רעכ

 ּפ"א ךיוא ,ןעלקיטרַא עשיטסילַאגרושז

 -- ןוא } דרָאג ינדיס ןוא ילנעד ;ץטלימ

 פ"א -- גנלײנּפָא רעשילגנע רעד ןיא
 ,סרָאנָאה ,ל
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 -- 1816 לולא) .,ר ַאלוַאּפ

 יקצולירּפ לרעּפ ןופ סיּפ (
 רעכעלגעמרַאפ ַא ןיא עשרַאװ ןיא .ּבעג

 2לאיהי ןופ רעטכַאט סלַא עילימַאפ

 :לעדייא השמ
 :קַאּב ןייטש
 5ֵאלימיסַא ןַא ןעמ
 ?יצרעד עשירָאט
 טקידנעעג 4,גנו
 :םיילג ,עיזַאנמיג
 טנרעלעג קיטייצ
 קיזומ רָאי רָאּפ ַא
 עלעיצעּפס ףיוא
 - ַאװרעסנָאק רעװעשרַאװ רעד ןיא ןטרוק
 ןטימ טַאהעג הנותח רָאי 17 וצ .עירָאט
 טריפעג ,לַאזנעזָאר םַאדַא רָאטקָאדנײצ
 ךיז טָאה סע ןכלעװ ןיא ,זיוה טיירּב ַא
 :עטיל ַא טעדליּבעגסיוא טייצ רעד טימ
 ןיא ןוא ןָאלַאס רעשירעלטסניק?שירַאר
 =מירַאּב ןרעקרַאפ טרָאד ןגעלפ 5--163
 :ַאטס יו ,רעלעטשטפירש עשיליופ עט
 ,יקסוָאזָאשזּב ,יקסויעשיּבישּפ װַאלסינ
 ,יקסנישטַאוװָאנ ,יקסנישטרָאג ,דיװַאד
 ,א"א ַאקסװָאקלַאנ-רעגיר ,רעגיר ןָאעל
 ךױא טצעלוצ ,ןטסיטרַא ,רעלטסניק
 טָאה 1905 .רעלעטשטפיוש עשידיי

 העּפשה ױעד רעטנוא לַאזנעזָאר סםַאדַא
 םעד טעדגירגעג ןײטשנרַא קרַאמ ןופ
 :ַאנַאּבכ; ןיא) רעטַאעט :רעמוז ןשידיי
 :ַאעט-רעטניוו ייווצ ךָאנרעד ןוא ("ַאלעט
 :ַארומ ןוא "רעוויה'ד ןעדרַאשזח סרעט
 וצ ןעזעג טָאה ,ּפ ןוא (רעטַאעט רעװָאנ
 -רעּביא ןגעו ןטסיטרַא יד ףיוא ןקריוו
 ךיז ,רַאוטרעּפער ןרעטסנרע ןַא וצ ןייג
 :רּתסא טימ טעדנײרפַאּב טנעָאנ ךיוא
 רעטעּפש ןיא עכלעוו ,יקסנימַאק לחר
 :גָא -- ,ןעמַארד עריא ןיא ןטערטעגפיוא
 ,שיליּפ ןיא 1904 ןּביירש וצ ןּבױהעג
 חנ ןופ העּפשה רעד רעטנוא יז ויא

 =ויּבעד ןוא שידיי וצ רעּבירַא יקצולירּפ
 סָאדק ט"א עזָארּפ ןיא דיל ַא טימ טריט
 רעשירַארעטיל רעד ןיא "לעכעלעווק
 ןַאד ,1906 גנילירפ ,יגעווא ןופ עגַאלייּב
 :עלטע גנוטייצ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ
 =לייט ,עזָארּפ ןיא סעמעָאּפ גנילדנעצ עכ
 ןיא בור סָאד ,ןורעפ עסייוו ןיא---לָאמ
 ןשיטסילָאּבמיס םענרעדָאמ ןַאד םעד
 ,רעדיל טקורדעג ךיא טָאה .תסונ
 =סיוא ערעדנַא ןיא וװ"זַאא ךעלהשעמ
 "ןעקנופ ענעדלָאגח ּב"מז ןיא יװ ,ןּבַאג
 2ַאמ/ ןיא ,(?טייהיירט ידק רעטקַאנײא)

 השמ פ"א ךעלהשעמ עירעס ַא) "טנעמ
 ןיא סעריטַאס עשיטילָאּפ ,1910 ,סלעדייא
 ּפָאשט:ּפישטח יו ,םרָאפ רעשירָאגעלַא
 עריטַאס ַא -- "ַאקַאיײַאדַאל ןוא ּפַאשט
 ןיא .(יקסװערעדַאּפ קלָאפרַאּפ םעד ףיוא
 ןוא ךאלמ רעדז :ןּבעגעגסיורא םרָאפכוּב
 ;(1908 ,עשרַאװ) עמעָאּפ -- "ןטש רעד
 רעדח ,ַא 4 ןיא עמַארד -- "השורי ידח
 *צי ןופ עגייאק ,רעטקַאניײא --"רָאיטקַא
 ,"ג"פ רעינפ) יא 3 ןיא עמַארד -- "ענ
 :ַארד עריא ,(1913 ןוא 1912 ,עשרַאװ
 ןוא "השורי ידי ,"טייהיירט ידי ןעמ
 ?עגפיוא ךיוא ןענייז "ענעי ןופ ענייא?
 ,ּב"טּפ ןיא עניּב רעד ףיוא ןרָאװעג טריפ
 "הףשורי יד:) "נ ,דנַאלסור ,עשרַאװ

 :יסור ןיא ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא ןיא
 ךיז טקילײטַאּב -- ,(גנוצעזרעּביא רעש
 טעּברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא

 םיא טימ) יקצולירּפ חנ ,ןַאמ ריא ןופ
 טײלנַאּב ןוא (1908 טניז טַאריײהרַאפ
 ,סעזייר עשידנעלסיוא עלַא ןיא םיא

 ײירּפ חנ ;"גנוטײצײנַאמַאר , ןיא ,ץֹרּפ ,ל ,י

 ,"טסײג רעגנוי רעד, ב"מז ןיא ,יקצול

 --1894 10/ץו1}) עשוהי קינשורדָאּפ

 =צָאלּפ ,וָאנַאכעשט ןיא .ּבעג (
 ,עילימגפ רעשידיסח ַא ןיא ,טנגעג רעק
 ,רעטָאפ םייּב טנרעלעג םידומיל עשידיי
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 טָאה רעכלעװ ,דיסח רערעג ַא ,קחצי
 רעד וצ סערעטניא ַא טַאהעג ךיוא רעּבָא
 רעשידי ןוא רעשיערּבעה רענרעדָאמ-
 רָאי 13 ןופ רעטלע ןיא .רוטַארעטיל
 | טרעדנַאװעגסיױא
 ןרעטלע יד טימ
 ,ןֿפרעװטנַא ןייק
 סיואכרוד יד ואוו
 ?יבס עשידיי?טינ
 ייוצ יד טימ הב
 ,תונושל עדמערפ

 ןוא .שיזיוצנַארּפ
 טא טָאה ,שימעלפ

 ןיא רעכַאװש ןזיוועג:יורצ רעּבָא ךיז
 ןופ העּפשה יד יװ ,םיא ףיוא סולפנייא
 טָאה ,לושלטימ ַא טקידנעעג .רעטָאפ
 ?גיא-טנעמיד רעד ןיא טעּברַאעג רע
 2וא ןיא טרידוטש קיטייצכיילג ,עירטסוד
 טייקיטעט עשיטסילַאנרושז ,טעטיסרעווינ
 :נָאּפסערָאק סלַא רָאי 16 וצ ןּבױהעגנָא
 :לגער טָאה רע ואו ,"דניירפפ ןופ טנעד
 גנוטייצ יד זיּב טעּברַאעגטימ קיסעמ
 המחלמ רעד ןופ ךָארּבסױא םייּב טָאה
 .?טנפערַאפ קיטייצכיילג ,טלעטשעגּפָא ךיז
 םהחבא ןיא ןעגנולדנַאהּפָא ייר ַא טכעל
 ןיא ,"לַאנרושז םעיינח רעזירַאּפ סנעזייר
 יֵצֲאְנ ידח ַא'צ) "טלעוו רעשידוי רעדח
 ,"עיגלעּב ןיא עגַארפ:ךַארּפש ןוא עלַאנָא
 .שזניא טימ ןעמַאזצ 1913 ,(ט1 ,3
 לַאנרושז?שדוח ַא טריטקַאדער ץישּפיל ,*
 טָאה סָאװ ,"טנעדוטס רעשידיא רעד
 סערעטניא ןסיורג ַא ןפורעגסױרַא וּתעשּב
 סלַא ןזיירק עשירַארעטיל עשידיי יד ןיא
 סָאװ ,ןַאגרָא ןַא ןופ ווּורּפ רעטשרע רעד
 ?עצ ןוא עטייזעצ יד ןקיניײארַאפ לָאז

 ןטנעדוטס עשידיי רעטנזױט עטײרּפש
 :וטש ןּבָאה עכלעוו ,עּפָאריײא?חרזמ ןופ
 :ינוא עשיעּפָאריײא-ברעמ יד ןיא .טריד
 לגנַאמ:טלעג ּבילוצ רעּבָא ;ןטעטיסרעוו
 זיא עיגלעּב ןיא) תוּביס עשינכעט ןוא

044 

 טינ ירעקורד עשידי ןייק ןַאד ךָאנ
 = ךיז טָאה לַאנרושז רעד ןוא ,ןעוועג
 יירעקורד רעד ןיא ןגַאהנּפָאק ןיא טקורד
 סע טָאה רעכלעוו ,יקסוועשטיטיל .י ןופ
 טָאה (שידיי וצ טּפַאשּביל סיוא ןָאטעג
 "ה ןט3 ןכָאנ "טנעדוטס רעשידיא רעד
 1913 24)| טניז .טלעטשעגּפָא ךיז
 ךוא ןָאסּפיל .י טימ ןעמַאװצ .ּפ טָאה
 ?רע יד טריטקַאדער ךיוא קַאילּפערק י
 סָאד--עיגלעּב ןיא גנוטייצ עשידיי עטש
 זיולּב סױרַא) "ברעמ רעדח טַאלגנכָאװ
 גנורעגַאלַאּב רעד תעּב ,('מונ 4 םורַא
 קעװַא ןשטייד יד ךרוד ןּפרעװטנַא ןופ
 ?עגטימ רָאי ַא רעּביא ואוו ,ןָאדנָאל ןייק
 קעװַא ןַאד ,"טייצ רעדח ןיא טעּברַא
 :וצח ,"גָאט, ןיא טעּברַאעגטימ ,י"נ ןייק
 ןירַא רעטעּפש ,ןלַאנרושז ַא'א "טפנוק
 .,"טײהרַאװ רעדח ןופ עיצקַאדער רעד ןיא
 טעּברַא ערעסערג ַא טקורדענּפָא ַא"צ ואוו
 ןבירשעג ,"המחלמ רעד ןופ ךוּבעגַאט ַאז
 *רעּביא ,"סדנוקח ןיא ןענָאטעילעפ ךיוא
 ידװ ןַאמָאר סנסגַארפ לָאטַאנַא טצעזעג
 ךיז .(י"נ ,"שידיאנ ג"פ) "עיליל עטיור

 זיא ,ןָאיגעל ןשידיי םעד ןָא ןסָאלשעגנָא
 ןעמוקעגקירוצ המחלמ רעד ךָאנ רע
 רעד" ןיא טעּברַאעגטימ ,ןָאדנָאל ןייק
 רעדנירג יד ןוכ רענייא ןעוועג ,"טייצ
 "סנַאסענערװ לַאנרושז?שדוח םעד ןופ
 ?ףגקירוצ ךיז ןַאד .גינעק ָאעל ןופ ר"א
 =עג ןוא םזילַאנרושז ןכעלגעט ןופ ןגיוצ
 ?ניא סָאדע ןָאדנָאל ןיא (1920) טעדנירג
  ךֵא -- ?ָארויּב?סגנוטייצ עלַאנָאיצַאנרעט
 טכַאמעג ךיז טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא
 .עשיפַארגָאילּביּב עריא טימ ןעמָאנַא
 =ַאֹב ןענייז .ָארויּב ןיא ;ןעגנולמַאז
 סָאו ,עטלעטשעגנָא 30 טקיטפעש
 טנוױט קיצנַאװצ רעּביא ךרוד ןקוק
 ,ךָאװ עדעי ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ
 ,ןלַאירעטַאמ ינימ עלַא קידנעמענסױרַא
 ענעדיײשרַאפ רַאפ קיטיינ ןענײז סָאװ



 840 רענזָאּפ --- יקסנַאנזָאּפ --- קינשזורדָאּפ 885

 :טפַאשנסיװ ןוא עשירָאטסיה ,ןעגנוריגער
 ?רַאפ ןיא .וזַאא ןטפַאשלעזעג עכעל
 ?עגפיונוצ .ּפ טָאה ָארויּב ןטימ גנודניּב
 ןופ ןגוצסיוא ןָאילימ ַא רעּביא טלמַאז

 ַא ןּבָאה סָאװ ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ
 :קַאדער ךיוא טָאה רע .ןדיי וצ תוכייש
 106 לַאנרושז ןשילגנע ןַא 1924 טריט

 טעמדיוועג ,1מ46:0211002| 21695 הסטוסש

 :רַא .עיסעפַארּפ רעשיטסילַאנרושז רעד
 סיורג ַא רעּביא רָאי 5 עטצעל יד טעּב
 עשידיי ענרעדָאמ/ ט"א 'ּב 5 ןיא קרעוו
 ,"ןטייקידרעוװקרעמ

 םֹוצ םהרבַא:לאומש יקסנַאנזָאּפ
 ןיא .ּבעג (1921 5/אװ -- 1864 הילדג
 ןוז סלַא ,קעװַאלצָאלװ ןּבעל ,ץעינַארּבול
 :ַאר ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ,רחוס ַא ןופ
 טנרעלעג רָאי 16 זיּב ֹואֹו ,קעשזנָאיצ
 ןטימ ןוא דמלמ ַא טימ םייה רעד ןיא
 ,(טכוזַאּב טינ לָאמנײק רדח ןייק) רעטָאפ

 :ןייטשקידע רעשילױוּפ רעד ןיא ךָאנרעד
 עיזַאנמיג:לַאער סעשטיװעקנַאּפ ןוא לוש
 ןיא טרידוטש 1887 טניז ,עשרַאװ ןיא
 טפַאשנסיוװ רעד רַאפ טלַאטשנַאנרעל רעד
 ;ינוא ןיא ןוא ןילרעּב ןיא םוטנדיי ןופ
 רע ןכלעוו ,גרעּבלעדיײה ןיא טעטיסרעוו
 ר"ד לטיט ןטימ טקידנעעג 1895 טָאה
 ןגעוו עיצַאטרעסיד ןייז רַאּפ עיּפָאסָאליפ
 =עג) הליטקנ ןבא ןהֹּכה לאומש ןּב השמ

 ןופ ןעלטימ יד ףיוא גיצּפייל ןיא טקורד
 טניז ,(ןייטשנרעּב ץַאנגיא דניירפ  ןייז
 :רַאװ רעד ןיא רעגידיירּפ ןעוועג 7
 2עג סלַא טשרעוצ ,עגָאגַאניס רעוועש
 :ץזרעּביא םעד ,וָאקליצ ר"ד ןופ ףליה
 ןוא ;שילױּפ ףיוא רוזחמ ןוא ךנּת ןופ רעצ

 רעטשרע סלָא (1908) טיוט סווָאקליצ ךָאנ
 :1ָא ןקיטעט ַא ןעמונעג טָאה ,רעגידײרּכ
 :עג ןשיטסינויצ:שידוהַאי םעד ןיא לייט

 רעייז ,עשרַאװ ןופ ןּבעל ןכעלטּפַאשלעז
 ;עגָאגַאניס רעד רַאפ ןָאטעגפױא ליפ
 ׂו טרעכײרַאּב יז סרעדנוזַאּב ,קעטָאילּביּב

 רעׂשיטסַיַאדי רעד ןופ טיּבעג ןפיוא

 עטסדנטײדַאּב יד ןופ רענייא ,טפַאשנסיוװ
 21סיו רעקיזָאד רעד ןופ רעיײטשרָאפ
 ןופ רַאטערקעס רעקירעיגנַאל ,טפַאש
 :סורַא) "םימדרנ יציקמא טפַאשלעזעג רעד
 םישוריּפ ערעייז סָאװ ,םישרפמ ןּבעגוצ
 ּפ טָאה ,(טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ ןענייז
 ךיז קרעװ עכעלטּפַאשנסיװ ענייז ןיא
 הפֹוקּת רעד טימ ןּבעגעגּפָא טּפיױהרעד
 :צֹוחַא ןוא םיאָרק יד טימ ,םינואג יד ןופ
 ןיא ןעלקיטרַא 784 טכעלטנפערַאפ םעד
 ?טייצ ןוא סעידעּפָאלקיצנע ענעדיישרַאפ

 ,שיערּבעה ,שילױּפ ,שטייד ןיא ןטפירש
 קידנּבײהנָא) וו"זַאא ,שילגנע ,שיזיוצנַארפ
 םעד ויּב 1889 "הריפצהק רעד ןופ
 ןופ ,(1921 4492 !אטז|סז ןשידיײ:שילױפ
 ןוא "טגייהפ ןיא--שידיי ןיא 5 זיולּב יז
 ,"קלָאפ ןעשידויח ןיא

 לאומש ר"ד ברה; ,ןַאּבַאלַאּב ריאמ ר"ד
 "קרעװ ענײז ןוא ןעּבעל ןײז--יקטנַאנזָאּפ םהרבא

 טימ ,48 ן"ז ,1922 ,לשרַאװ ,דירפ .י .מ ג"פ)

 ,(דליב ס--פ

 6040 ריאמ (:לאיחי) רענזָאּפ
 .קצָאלּפ ןיא .ּבעג ( --- 0
 :לע יד טימ ןרָאפעגרעּבירַא רָאי 6 וצ
 וצ ןּבױהעגנַא ואוו ,זדָאל ןייק ןרעט
 שיערּבעה וענרעל
 :עג ,דומלּת ןוא
 ןופ רענייא ןעוו
 עטסעּב יירד יד
 םעד ןופ םידימלּת
 רעזדָאל ןטמירַאּב
 םייח=והילא 'ר בר
 ןטלַאהעג ,לעזיימ

 הכימס ןגירק ייּב
 :לע יד סָאװ םעד ּבילוצ ,תונּבר ףיוא
 ןרירגימע וצ העדּב טַאהעג ןּבָאה ןרעט
 ןופ הצע רעד טל ךיז ,ןָאדנָאל ןייק
 ןע.רעל וצ ןּבױהעגנָא לעזימ ברה
 ןזה ןוא טהוש ןרעװ וצ ידֹּכ ,הטיחש
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 :יצפ ןזיװעגסױרַא רע טָאה ןעגניז םוצ)
 וצ ןעוועג רעּבָא ,(זייוולגניי ךָאנ ןטייק
 רָאי 15 וצ ןוא הלּבק ןגירק וצ גנוי
 :ץגסיוא ךיז ואוו ,ןָאדנָאל ןייק ןעמוקעג
 ןּבעג וצ ןּבױהעגנָא ןוא שילגנע טנרעל
 ,ערָאטעמ ַא ןופ .שִיערּבעה ןופ סעיצקעל
 :סיוא ךיז ,רערעל ַא ןופ ףליה רעד ןָא
 ןופ עירָאעט יד ןוא ןטָאנ טנרעלעג
 - ?טַאװירּפ א ייּב טנרעלעג ךָאנרעד ,קיזומ
 ,ו"זַאא טקנוּפַארטנָאק ,עינַאמרַאה רערעל
 סלַא ןרָאװעג טלעטשעגנָא רָאי 18 וצ
 עטסערג יד ןופ רענייא ןיא טנעגיריד
 ןטסָאּפ ןכלעװ ףיוא ,ןָאדנַאל ןופ ןל וש
 טנעגיריד ןרָאװעג ןַאד ,רָאי 5 ןּבילּברַאפ
 ,"רימזהא ןטעדנירגעג טסלָאמַאד םעד ןופ
 טייקיטעט ןייז ןּבױהעגוָא טייצ רענעי וצ
 וצ קיזומ ןפַאש טימ רָאטיזַאּפמ ָאק סלַא
 "ךעלטעלּב:טסּברעהע סדלעפנעזָאר סירָאמ

 רעטומ ידח סנעזייר םהרבא ֹוצ ,(1910)
 דוד וצ ,"לרעמעה םוצ? ןוא "דניק םוצ
 טרינָאּפמָאק ךיוא ,"טנלעז סטדַאטשלעדע

 ארזעז עטערעּפָא רעשִיערּבעה ַא וצ קיזומ
 ;עגנָא טייצ רעּבלעז רעד וצ ,"הימחנו
 :ַאװרעסנָאק:לָאה:דליג רעד ןיא ןעמוק
 טנכייצעגסיוא קרַאטש ךיז ואוו ,עירָאט
 םעד  ּבילוצ .1914 טקידנעעג יז ןוא
 ?ונעגנָא 1913 ןרעטלע יד ןופ גנַאלרַאפ
 רעד ןיא ןוח ַא ןופ עלעטש יד ןעמ
  ,קרַאּפ * רָאנעמ ןָאדנָאל ןופ טָאטשרָאפ
 ;יד ןוא רָאטקערידקיזומ ; ןרָאװעג 6
 ?טלע רעד ,לוש סדלישטָאר ןיא טנעגיר
 ןַאד ,ןָאדנָאל ןיא רעטסערג ןוא רעטס
 ט"א שידיי ןיא ערעּפָא ןא טסַאפרַאפ
 ןײק ןעמוקעג 1919 רעמוז ."לואשח
 סלַא ןרָאװעג ןדַאלעגנײא ,עקירעמַא
 ןופ ,רָאכ?גניר:רעטעּברַא ןופ טנעגיריד
 ןטײרּפשרַאפ טימ ןּבעגעגּפָא ךיז ןָא ןַאד

 :יא טעּברַאַאּב ,דילסקלָאפ עשידיי סָאד
 םענרעדָאמ ַא ןיא רעדילסקלָאפ 20 רעּב
 | טרישזנַארַא 1920 ץרעמ ןיא ןוא ליטס

 848 רענזָאּפ

 ?סקלָאפ עשידיי ןופ טרעצנָאק ןטשרע םעד
 :יגענרַאק ןיא רָאכ ןסיורג ַא טימ רעדיל
 .יריד סלַא ןדַאלעגנײא ךיוא ןַאד ;לַאז
 ,"סנַאילַא לַארָאק גָאגַאניסװ רעד ןופ טנעג
 :נָאק ךס ַא טריפעגכרוד רעכלעו טימ
 ײּב טנעגיריד ןעוועג ךָאנרעד ;ןטרעצ
 עלעסָאי ןוא יקסילש םינזח עטמירַאּב יד
 ןיא קיזומ ןופ רָאסעּפָארּפ ,טַאלּבנעזָאר
 ,"סטרַא דעטיינוי װָא טוטיטסגיא רעטסַאמח
 ?גניר:רעטעּברַא 5 ןופ טנעגיריד טנטצעל
 רענייא -- ,י"נ םורַא ןוא י"נ ןיא ןרָאכ
 רעקיומ עשידיי עטסטנעקרענָא יד ןיפ
 ,עקירעמַא ןיא רעקיטערָאעט:קיזומ ןוא
 42 טסַאפרַאפ 1926 ףוס ןיּב .ּפ טָאה
 ָאלָאס רַאפ סעיציזָאּפמָאק עלַאגָאגַאניס
 שידיי ןיא רעדיל עלעניגירָא 7 ,רָאכ ןוא
 :ילסקלָאפ עטעּברַאַאּב 31 ,שילגנע ןוא
 :ץּברַא 14 ,רָאכ ןוא ָאלָאס רַאפ רעד
 8 ,רָאכ רַאפ עטרישזנַארַא רעדיל:רעט

 :ַאּב .שידיי ןיא רעדיל:רָאכ עלעניגירָא
 קיזומ ןייז ןרעװ טנכייצרַאפ ףרַאד רעדנוז
 גניר:רעטעּברא ןופ ןמיה םעד ווצ

 =ערּפ ,(ןיסעיל .א ןופ רעטרעוו יד ףיוא)
 טריפעגסיוא ןוא סרוקנָאק ַא ךרוד טרימ
 גנוטײלנַאּב ןיא רָאכ ןסיורג ַא רעייז ןופ

 רעטנוא רעטסעקרָא ןשינַאפמיס ַא ןופ
 ןופ םלוע ןַא רַאפ טפַאשטנעגיריד ס--ּפ
 ןקירעי25 םוצ ןשטנעמ 15,000 רעּביא

 ;(1925) גניר:רעטעּברַא ןופ
 קיזומ ךיוא ןפַאשעג בוט?םוי םעד דובּכל
 --"רעדיל?טסעפז סרעװָאשװַאּב ףסוי וצ
 ןיא טסקעטַא וצ לַארָאכ רעטסערג רעד
 קיזומ יד ,קרעװ טצעל ןייז ךיוא .שידיי
 :טעװס יד/ דיל סדלעפנעזָאר סירָאמ וצ
 :ענרַאק ןיא 1926 10/א טריפעגפיוא ,ּפַאש
 ,גניר-רעטעּברַא ןסיורג םעד טימ לַאזיג

 ַאּב טימ ןוא רעגניז 200 רעּביא ןופ רָאכ
 =עג ,רעטסעקרָא ןשינַאפמיס ןופ גנוטיילג
 רעד ןופ ןעננופַאש עטסעּב יד וצ טרעה
 טָאה רע .עקירעמַא ןיא קיזומ רעשידיי

 ייליבןי
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 ןרַאפ עטער;ּפָא ןַא טרישזנַארַא ךיוא

 =קיטרַא עקינײא ץוחַא ,רעטַאעט ןשידיי

 1923 "גָאט/ ןיא קיוומ רעּביא ןעל

 :"עטערעּפָא רעשידי רעד טלעפ סָאװײ)}
 עּביל יד/ ,"קיומ עשידיי עלעניגירָאװ
 גנולקיװטנע יד; ,ףדיי ייּב קיזומ וצ

 טרעװ יד/ ,"קיומ רעשידיי רעד ןופ

 סָאד טסַאפרַאפ רע טָאה ("תונזח ןופ

 קיזומ ןופ ךוּבנרעל ענרעדָאמ עטשרע

 ?ערָאעט ַא -- עינָאמרַאהװ ט"א שידיי ןיא

 "רערהעלקיזומ רעשיטקַארּפ ןוא רעשיט

 ,'ט רעט1 ,1924 ,"נ ,?טנַאװעלז ג"פ}

 ?פיוא קיטסניג רעייז זיא סָאװ ,(148 ז"ז
 קיטירק?ךַאּפ רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעג

 סענייר םעד רַאפ ייס ,ךעלטלַאהניא ייס

 .ליטס ןשידיי

 -- 1881 /ע) םַאיליװ יקצָאחָאּפ
 ,ריּביס ,קסמָאט ןיא .ֿבעג (

 עג טקישרַאפ זיא רעטָאפ ןייז ןיהואוו
 ןיא לײטנָא ןרַאפ קלַאװּוס ןופ ןרָאװ
 רעד טול ,1896 ,דנַאטשפיוא ןשיליוּפ
 =גער רעשיסור רעד ןופ שינעביולרעד
 עילימַאפ רעד טימ ןעמוקעגקירוצ ,גנור
 ערַאטנעמעלע ןעמוקַאּב ,קלַאװּוס ןייק
 ,ּפ ויא ,קסמָאט ןיא גנודליּב עשיסור
 ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ןליױּפ ןיא
 :עג ,גנוגעװַאּב רערענָאיצולָאװער רעד
 :ַאּב ךיז ןוא "דנוּבץ ןופ דילגטימ ַא ןעוו
 ,רוטַארעטיל רעשידי רעד טימ טנַאק
 ןיא רעדיל ערעגָאיצולָאװער ןּבירשעג

 קלַאוװּוס ןיא טריטסערַא ןעוועג ,שיסור
 ןייק טרעדנַאװעגסױא 1905 ,עשרַאװ ןוא
 סלַא טקילײטַאּב ךיז ואוו ,עקירעמַא
 :ךיירט רעשידיי רעד ןיא לָאנָאיסעפָארּפ
 -ַאֹּב רעשיטסילַאיצָאס ןוא .רעשיטסינָאינוי

 נָא טייקיטעט עשיטסילַאנרושז .גנוגעוו
 טימ 1908 "טסיײגטײצזװ ןיא ןּבױהעג
 :ַאב?רעטעּברַא רעד רעּביא ןעלקיטרַא
 :רעד ןּבירשעג ךיוא רעטעּפש ,גנוגעוו
 ?רַאפ ןיא ןענָאטעילעפ ןוא ןעגנולייצ

 טַאּפ -- יקצָאחָאּפ -- רענוָאּפ

 שדי
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 ךיז 1915 טניז ,ןטפירשטייצ ענעדייש
 ןיא טײקיטעט ןייז ןופ ןגיוצעגקירוצ
 ןײרַא ןוא גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעד
 ןיא רעטעּברַאטימ רעקידנעטש סלַא
 טּבײרש רע ואו ,"לַאנרושז ןעגרָאמז
 רעּביא ןעלקיטרַא ןוא סיינ טּפיוהרעד
 ,ןגָארּפ עשירָאטעּברַא ןוא עלעירטסודניא
 *עפ ןוא ןציקס ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ
 .יקצָאטָאּפ ףַארג פ"א לָאמלייט ,ןענָאטעיל

 -- 1890 1פ/ש|) בקעי טַאּפ
 ?ױַא ןַא ןיא קָאטסילַאיּב ןיא ,ּבעג (

 -ױַא ,ןתנ ,רעטָאפ רעד) עילימַאפ:רעטעּב
 זיא רעטומ יד ,רעכעלּב סלַא םויה?דע טעּב
 ?דנעצ ַא טימ זיּב
 קירוצ ןרָאי גניל
 *לנשק ַא ןצװעג

 ַא ףיוא "עקרעל
 2עג .(קירּבַאפ
 רדח ןיא טנרעל

 תובישי יד ןיא ןוא
 ןוא קצולס ןופ
 =עג .עקדַאּבָאלס
 ?עּפש רעּבָא ,"יוליע עלעקנַאיא סלַא טמש
 ;סױרַא ןֹוא הלּכשה וצ ןעמונעג ךיז רעט
 טימ הבישי רעד ןופ ןרָאװעג ןּבירטעג
 ןַאד ."הער תוּברּתל אציק -- הכימסַא
 ןייק טרָאד ןופ ןוא עשרַאװ ןייק קעװַא
 ךיז ,ןרעטסקע ןַא ןעוועג ,קָאטסילַאיּב
 =עװַאּב-רעטעּברַא רעד ןיא ןגױצעגנײרַא
 רעשיסור רעטשרע רעד תעשּב ,גנוג
 רעד ןיא וויטקַא טעּברַאעג עוצולָאװער
 =רַאפ רעּביא ןרָאפעגמורַא ,,ײטרַאּפ:ס"ס

 ןסעזעג לָאמ עכעלטע ,תומוקמ ענעדייש |
 :טרעדנָא רָאי ַא ךָאנרעד ,הסיפּת ןיא
 יד ףױא רעטעּברַא ןַא ןעװעג ןּבלַאה
 ןוא קָאדָארָאה ןיא ןקירּבַאפ:ײרעניּפש
 וצ ןעמונעג ךיז רעטעּפש ,קָאטסילַאיּב
 סלַא טשרעוצ ,טייקיטעט רעשיגָאגַאדעּפ
 רַאפ 1915 טניז ,שיערּבעה ןופ רערעל

 ,לוש רעכעלטלעוו:שידיי רעד טימ ןדנוּב
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 רעיוּב ןוא רעריפ יד ןופ רענייא ןעוועג

 :ַאיּב ןיא גנוגעװַאּב-לוש רעיינ רעד ןופ

 ;ץרּפ רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ,קָאטסיל

 רעקיטרָא רעד ןזפ רָאטַאזינַאגרָא ,לוש

 וקָא רעשטייד רעד ךָאנ ;"עגיל?רוטלוקא

 :רַאפװ יד ןֹופ רעײטשרָאפ סלַא -- עיצַאּפ
 :הליהק רעד ןיא טלייוועגסיוא "עטקינײא

 ירַאטערקעס ריא ןעוועג ןוא גנוטלַאװרַאפ

 -עג*לוש ןפיוא קיטעט ןעוועג 21--+0

 ןופ רעטלַאװרַאפ סלַא ענליוו ןיא טיּב

 ?רַא רעד ןופ רַאטערקעס ,לֹוש:ץרּפ רעד

 רעלַארטנעצ רעד ןופ גנולײטּפָא רעקיט

 ,(ָא"שיצ) עיצַאזינַאגרָא- לוש רעשידיי

 עריא ןופ עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ

 ?ךעלעמייּב עקנינירג; ןלַאנרושז:רעדניק

 :ײשרַאפ ןופ רָאטקעל ,"רבח רעד; ןוא

 ךיז 1922 ,סעירָאטידױא ןוא ןסרוק ענעד

 טניז ןיא רע או ,עשרַאװ ןיא טצעזַאּב

 רעד ןופ רעוט-טּפיױה יד ןופ רענייא ןַאד

 ,עוויטוקעזקע ריא ןופ רַאטערקעס ,ָא"שי

 ןוא לושח לַאגרושז םעד ןופ רָאטקַאדער

 2שדוח סלַא טשרעוצ ,1921 טניז) יוּבעל

 טייצ ןופ טניישרע -- סנטצעל ,עּבַאגסױא

 רענייא רע זיא קיטייצכיילג ,(טייצ וצ

 ןיא "דנובי םעד ןופ רעריפ יד ןופ

 וצ ,ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא ירפ -- ,ןלױּפ

 ןדיילק ליּפשרעטַאעט ַא טסַאּפרַאפ ראי 17

 סָאה ןײטשנרַא קרַאמ סָאװ ,יןפַאש ןוא

 רעד ןופ גנונעפע רעד ייּב טריפעגפיוא

 .ַאיֹּב יא "טסנוק עשידייא טפַאשלעזעג

 רוטַארעטיל רעד ןיא .ּפ טָאה ,קָאטסיל

 "הריפצהא ןיא ןלעװָאנ טימ טריטויּבעד

 :רעדניק טימ ןוא ןַאמשירפ דוד ןופ ר"א

 ןַאד טגיז רעּבָא ,"רחשה; ןיא ןטכישעג

 ןוא ןּבירשעג טינ שיערּבעה ןייק רעמ

 ?טײצ עשידי ןיא רָאנ טקילײטַאּב ךיז

 :ָארייאק ,"גנוטיײצ:נַאמָאר; יװ ,ןטפירש

 ,ַא"פא ,יטייצ עיינפ ,"רוטַארעטיל עשיעּפ

 רעד ןיא טּפיוהרעד -- ןרָאי עטצעל יד

 יידנעטש 1921 טניז ,עסערּפ:רעטעּברַא
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 :סקלָאפװ רעד ןופ רעטעּברַאטימ רעק
 ענעדיישרַאפ עריא רעטנוא) "גנוטייצ
 ,ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ וואו ,(ןעלטיט
 ,ןעיסע עשיטסירטעלעּב-גלַאה ,ןציטָאנ
 .רענליוו ,י פ"א טּפױהרעד ,ןעגנולייצרעד

 סיוא ןַאמָאר ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא ַא"צ
 :ָאװער ןוא המחלמ ןופ ןיָאי עטצעל יד
 1926 ,יטייהיירפ, רע:י"נ ועד ןיא עיצול
 250 ןופ עימערּפ עטשױע יד ןעמוקַאּב
 סרוקנָאק ןשירַארעטיל םעד ןיא (* רַאלָאד
 בַאזוצז גנולייצרעד רעד רַאפ ײגָאטז ןופ
 שיוּפ ַא ןשיװצ עּביל ַא ןגעוו -- "סיוטשנעמ
 סֹוחי ןטרירענעגעד ןופ עקשידיי רעשיל

 ןשילױּפ ןדליװ ּבלַאה ַא ןופ ןוז ַא ןוא
 םויגַארטח םעד טימ לופ ,עּביל ַא ,ץירּפ
 =גסַאר ףיוא טלפּכעג עּביל:סטכעלשעג ןופ
 טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,(רעגינ ,ש) "סַאה
 רערעל סלַא טייקיטעט רעשיגָאגַאדעּפ ןייז
 ןּבירשעג ליפ רעייז ,ּפ טָאה שידיי ןופ

 =עג-רעדניק ענייז ןופ ןוא ,רעדניק רַאֿפ
 ַא :סױרַא םרָאפכוּב ןיא ןענייז ןטכיש'

 ,"השמװ -- ךעלהשעמ עשילּביּב עירעס

 ג"פ) "ןושמש? ,"חּתפיא ,"ןועדגז ,ײוחיריא

 :יא 1918;  ,קָאטסילַאיּב ,"עגיל:רוטלוקפ
 :ַאיּב ,"ךוּב סָאדה ג"פ ןופ טקורדעגרעּב

 יןעמולּב ץנַארק ַאװ ;(1920 ,קָאטסיל
 ,ןטכישעג -- (144 ז"ז ,1920 ,עשרַאװ)

 סיוא רעדליּבסגנומיטש ןוא ןעגנורעדליש

 ;לוש רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןּבעל םעד

 25 -- "ןגעוסרעדניק עניילק יד רַאפ/

 ךיוא יו ,עלעניגירַא ןטכישעג:רוטַאינימ

 ,לעפריד ךירדירפ ןופ ןוויטָאמ יד ףיוא
 ,סעדנעמ לוטַאק ,רָאגַאט טַאנַארדניּבַאר

 ?קעלַא ,שטיװעקצַאמ ,ףעלרעגַאל ,ןַאמזוט

 ,יקצעדָארָאג יעגרעס ,קָאלּב רעדנַאס

 ,יָאדור סחנּפ ןעמוקַאּב טָאה עימערּפ עטיײװצ יד (*

 *צ מ .ד--עטרעפ יד ,עלרעּפ עשוהי--עטירד יד

 "ניי .ס ןופ ןענַאטשַאּב זיא ירושז סָאד ;רעכַאמ

 ילארָאק .א ר"ד ,ןירּבָאק ןָאעל ,רעגינ ,ש ,לָאג

 ןעזײר םהרבא ןיא קינ
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 ךירנייה ,יַאטסלַאט וועל ,םירג רעדירּב
 עטרירטסוליאא) ׁשַא םולש ןַאמלרַאש

 ז"ז ,ןילטיג ,א ןופ ײקעטָאילּביּב:רעדניק
 יװ ,ךעלהשעמ ענלצנייא עירעסַא ;(6
 ײב/ ,"ַאיַאמח ,"הּכלמ:יינש רעד ייּבץ
 ןוא דיגנ רעמורפ רעדע ,"רעלָאטס םעד
 רעד ןוא בר רעד/ ,"שמש רעכַאלרע
 ןַא ,"קילאויז ,"קעװַא זיא רע; ,"ּבייל

 ,"בוט:םוי רעטסנעש רעד, ,"השעמ עטלַא

 ,ג"פ .זרעד) "עינַאלָאק רעּביל רעד ןיא;
 עטשרע יד ןופ עגַאלפױא עט( 1

 :ַאיּב ,,"עגיל:רוטלוקא ג"פ -- ךעלעכיּב 3
 -- "םולח סעלהמלשזק ;(1918 ,קָאטסיל

 ג"פ) 'ַא 3 ןיא קיזומ טימ ליּפש:רעדניק
 -- "דנַאל ןטייוו םוצ+ ;(ענליװ ,ָא"שיצ
 ,(1921 ,ג"פ ,זרעד) יַא 2 ןיא ליּפשרעדניק

 רַאפ רעכיּבנרעל טסַאפרַאפ ךיוא טָאה
 ןענעײלא :יװ ,שידיי ןופ דומיל םעד
 | רעדניק עקגיניילק רַאפ ןּביירש ןוא
 בייוו ,וװ טנכײצעג--טַאּפ בקעי ןּבירשעג
 ,עשרַאװ ,"עגיל=רוכלוקא ג"פ) "ּביורט
 --?ןעגנוזייונַא עשידָאטעמ;א ,(ה"ה 8 ,3
 -- "ךוּב שידיי ןיימ; ;(19 ז"ז) וצרעד
 ,ןטיחד ןרַאפ ןוא רָאינרעל ןטייווצ ןרַאפ
 ,ג"פ .זרעד) ןַאדזַאק .ש ,ח טימ ןעמַאזוצ
 םעד ןיא ;108 ןוא 196 ז"ז ,26--+5
 ערעסערג יד טמענרַאפ ךוּב ןטצעל
 גנוטעּברַאַאּב עשיטַאמָאטסערכ ַא טפלעה
 עגייז ןופ ,(?ָאזורק ןָאזניּבָאר, סָאפעד ןופ
 ןעניז קרעװ עשיטסיױטעלעּב ערעדנַא

 "ןעגנולהעצרעע :סױרַא םרָאפכוּב ןיא
 ; (100 ז"ז ,1910 ,"לַארטנעצא ג"פ ,עשרַאװ)

 ,יד ןעגעװ ןעטכישעג / עקירעמַא ןייקח
 ,1920 ,ןילטיג .א ג"פ) "ןרעדנַאװ סָאװ
 ןוא ןטעוליס -- ,"ןטסידנוּב- ;(155 זיז
 :ָאוערסקלָאפ עשידי ןופ ןטלַאטשעג
 ,לַאירעטַאמ ַא ןופ דנורג ןפיוא ןרענָאיצול
 ךוזַאּב ןייז ןיוא טלמַאזעג טָאה רע סָאװ
 ןוא טעטש טרעדנוה ןּבלַאהטרעדנָא ַא ןופ
 ?רָאפ ַא טימ ,עטיל ןוא ןלױּפ ןיא ךעלטעטש

 יד/ ג"פ) יָאנטרָאּפ -- חנ ןופ טרָאװ
 127 ז"ז ,ּב | ,1926 ,עשרַאװ ,"טלעוו
 רעװעשרַאװק ןיא ןיא 1926 רעּבמעצעד
 :ץגפיוא (ט"קיוו) ײרעטַאעט:טסנוק ןשידיי
 3 ןיא ליּפשסקלָאפ ןייז ןרָאװעג טריפ
 רעד רעטנוא ײדנַאל ןדלָאג ןיא; רעדליּב
 ?ָאקעד טימ ,װָאקרוט דנומגיז ןופ ישזער
 רעזירַאּפ םעד) ץַאק ענַאמ ןופ סעיצַאר
 טײצ רענעי וצ טָאה סָאװ ,רעלטסניק
 ןופ גנולעטשסיוא ןַא טימ ןלױּפ טכוזַאּב
 ןופ טעּברַאַאּב קיזומ ןוא ,(רעדליּב ענייז

 לחר:רּתסא ןופ ןוז ַא) יקסנימַאק ףסוי
 ןוא רעלַאמ וַאטסוג טול -- (יקסנימַאק
 .ליש ליּפשסקלָאפ סָאד ; ןויטָאמסקלָאפ
 רענעט עשילָאּבמיס ּבלַאה ןיא טרעד
 עשידי עטלַא עקידנעייגרעטנוא סָאד
 רעד טָא ןופ ןָאפ םעד ףיוא ןוא לטעטש
 עשיטנַאמָאר יד--גנוּברַאטשּפָא רעמַאזגנַאל
 ?עדלָאגפ םוצ ןעגנוּבערטש ןוא ןשינעכוז
 עסעיּפ רעד ןופ ץנעדנעט יד ;"דנַאל םענ
 םעד ןופ גרעּב ענעדליג יד ןגעק זיא
 ?עזעגנייא סָאד טרעטשעצ סָאװ ,םזינויצ
 ּפ טָאה 1925 רָאי ןיא --.ָאד ןּבעל ענעס
 ךיוא ןיהַא געֹוו ןפיוא ןוא י"א טכוזַאּב

 ןּבירשַאּב ןוא וו"זַאא עילַאטיא ,עינעמור

 ןיא העיסנ ןייז ןופ ןקורדנייא יד
 :יצסקלָאפ/ ןיא ןעלקיטרַא עירעס ַא
 ןפורעגסױרַא וּתעשּב ןגָאה סָאװ ,"גנוט
 :יטסינויצ רעד ןיא קימעלַאּפ עסיורג ַא
 טריטקַאדער 1926 ףוס טניז .עסערּפ רעש
 :ײלק ידח טַאלּב-רעדניק ךעלטנכעוו ַא
 סלַא טניישרע סָאװ ,"גנוטייצסקלָאפ ענ
 ,"גנוטייצסקלַָאפװ רעד וצ עגַאלייּב

 1919 ,"טלעװ רעײנ רעד ןיא ,רעגינ ,ש

 ןיא ,"ןעגנולהעצרעדיסרוקנָאק יד 0 ;10

 "טלעוװ-רעכיּב, ןיא ,וַאדזַאק ,ש .ח ;1926 ,"גָאט;

 ן"ו ,1924 ,{ס ,ןיּבור .* 174 --71 ז"ז ,2

42-2, 

 -- 2 5/1) ףסוי יאמַאפ

 ,ןרַאגנוא ,ַאטַאּפ-שידניד ןיא .ּבעג (
 רעסױרגַא ,ןיילק השמ רעטָאפ ןייז



5 

 ןיא טציא טנױאוו ,דיסח ַא ןוא ןדמל
 א ןעװעג זיא רעטומ ןייז ךיוא ;ײא
 ?סקלָאפ עשידיי יד ןוא ,עקידווענעקליואוו
 ,ןעגניז םיא טגעלפ יז עכלעװ ,ךעלדיל
 :עגרעּביא ןּבָאה
 םיא ףיוא טזָאל
 .,םשור ןקרַאטש ַא
 טָאה רָאי 3 וצ
 וצ ןּבױהעגנָא רע
 וצ ,רדח ןיא ןייג
 /טנרעלעג ןיוש 6

 :עג 9 וצ ;ארמג
 רעד ןיא  ןרָאפ
 ַא ןיא ןוא ,ןײדרַאװנײלק ןייק הבישי
 5ַאֹּב ךיז ואו ,לעהוא ןייק -- םורַא רָאי

 םייּב קידנענרעל ,תודיסח טימ טנעק
 ,םיוּבלעטיײט ףסוי:השמ 'ר ןיּבר ןוא בר

 ױליע ןַא רַאפ טמשעג טלָאמעד ןיוש }
 הבישי רעטסערג רעד ןיא קעװַא ןוא
 ןּבָאה סע ואוו ,טסוה ןיא .,,ןרַאגנוא ןופ

 ןטנַאקַאּב םייּב םירוחּב 400 טנרעלעג

 טרָאד ,דלַאװנירג השמ 'ר ןואג ןשירַאגנוא

 ַא) "רוחּב-רדחא טלַא טנכייצעגסיוא ךיז

 ?הבישי עשירַאננוא ןופ ןעמָאנ רעלעיצעּפס

 יד טימ רעּביא ןרזח סָאװ ,םירוחּב

 (ןיִּברר םעד ןופ םידומיל יד םידימלּת
 :רעל וצ ןּבױװעגנָא רע טָאה עלייוורעד
 טכַארטעג ןוא שדוק:ןושל קיסיילפ ןענ

 רעז טָאה ,דנַאלשטיײר ןייק ןרָאֿפ וצ
 ?ָאמ ַא ןיא טקישעגקעװַא םיא רעטָאפ

 ןײק הבישי "רעדנעלרעּבייאז רענרעד
 ךָאנ ןיז רע טָאה ָאד זַא ןוא ,ַארטיינ
 ,הלּכשה ןיא ןָאטעגנײרַא רעקיסיילפ
 ןריפּפָא טװּורּפעג םיא רעטָאפ רעד טָאה
 ,רַאמטָאס ןיא הבישי רעטסמירפ רעד ןיא
 הטילּפ טכַאמעג 1899 טָאה .ּפ ןענַאװ ןופ
 ןיא רַאנימעס:רעניּבַאר ןיא ןעמוקעגנַא ןוא
 2עג זיא רעכַאּב .פָארּפ ואוו ,טשעּפַאדוּב
 .ןטייקיעפ ענייז ףיוא םַאזקרעמפיוא ןרָאװ

 :פיײוװצרַאפ יד ןטלַאהסױא קידנענעק טינ

 86 יַאטַאּפ

 ,ּפ טָאה ,ר;טלע עמויפ יד ןופ גנול
 :י:עס םעד םורַא רָאי ַא ןיא טזָאלרַאפ

 הבישי ַא ךיז רַאּפ ןענופעג םיוק ןוא רַאנ
 תובישי עלַא לייו ,לטעטשיי-פ ןיא

 םעד ןעמענוצפיוא טגָאזעגּפָא ךיז ןּבָאה
 רָאי 20 וצ .טכירַאנימעס םענעזעוװעג
 שטייד ,עיפָאסָאליפ טרידוטש ,טרירוטַאמ
 =ינוא רעטשעּפַארוּב ןיא רוטַארעטיל .ןוא
 גנוריגער רעד ןופ טקישעג ,טעטיסרעוו
 :בימ ,טרופקנַארפ ,זירַאּפ ,דרָאפסקָא ןייק
 :כיד עשִיערּבעה:טלַא יד ןשרָאפ וצ ןעכ
 :טנפערַאפ רע טָאה רעטעּפש ןוא רעט
 ַא גנוצעזרעּביא רעשירַאגנוא ןיא טכעל
 ןעמוקַאּב 1207 ,םיריש ערעייז ןופ ייר
 עיצַאטרעסיד ןײז רַאפ ר"ד לטיט םעד
 רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא) ןגניסעל ןגעוו
 יַאדֹוּב ןיא ןטפַאשנסיװ רַאּפ עימעדַאקַא
 ,די רעטשרע רעד ןעװעג ןוא (טשעּפ
 :ָארּפ סלַא ןרָאװעג טמיטשַאּב זיא סָאװ
 רעשטייד ןוא רעשירַאגנוא ןופ) רָאסעפ
 =לַאער רערעכעה רעד ןיא (רוטַארעטיל
 ןעמונרַאפ טָאה רע ןטסָאּפ ןכלעו ,לוש
 טכעלטנפערַאפ 1902 םורַא .ןרָאי עג נַאל
 ט"א שיערּבעה ןיא םיריש גנולמַאז א
 ךיוא טייצ רענעי וצ ,"םימולע יעושעש;
 טעּברַאעגטימ ;רעדיל עשידיי ןּבירשעג
 ןּבירשעג ,"לארשי רצוא? ,"הפוצה, ןיא
 רעייז ןענייז סָאװ ,שירַאגנוא ןיא רעדיל
 .ןרַאגנוא ןיא ןדיי יד ןשיוװצ רעלוּפָאּפ
 טפירשטייצ רעשירָאטַאלימיסַא רעד : ןיא
 *רַאעגטימ טָאה רע ואו ,22ע06

 =ייצרעד טצעזעגרעּביא ,11 -- 1902 טעּב
 ?רכומ עלעדנעמ ןופ םיריש ןוא ןעגנול
 ,דלעפנעוָאר סירָאמ ,ץרּפ ,ע"ש ,םירטס
 יל י ,שַא םולש ,ןעזייר טהרבא ,גורפ

 סױרַא רע טיג 2911 טניז .ַא'א ןָאררָאג
 ןג} 68 לַאנוװשז-שדוח ןטרירטסוליא ַא
 רעד טעמדיװעג ,(דיתע ןוא רבע) 86

 רענלעװ ,טסנוק ןוא רוטלוק רעשידיי
 םעד ןיא עלָאר עסיורג ַא רָאג טליפש |
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 ,םוטנדיי ןשירַאגנוא ןופ ןּבעל-רוטלוק
 :ַאלוּפָאּפ וצ ןעוװעג ףישממ טרָאד ןוא
 =עטיל עשידיי ןוא עשייערּבעה יד ןריזיר
 ךיז ןופ ןעגנוצעזרעּביא ךרוד רוטַאר
 קרעװטּפױה ןייז .ערעדנַא ןוכ ןוא ןײלַא
 ?בעה רעד ןופ עיגָאלָאטנַא עסיורג ַא זיא
 ןּבעגעגסיױרַא ,יּב 5 ןיא ,עיזעָאּפ רעשִיער
 :ַאּב םעד ןופ עוװיטַאיציניא רעד טול
 :רעלעטשטפירש ןשידיי:שירַאגנוא ןטסואוו
 ,(1926-1849) יצָאנַאּב ףסוי ,ּפָארּפ ףָאסָאליפ
 רעשידיי:שירצגנוא רעד ןופ רעריפ םעד
 גָאטנַא יד ;טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל
 רעטנכייצעגסיוא ןַא ןיא טלַאהטנַא עיגָאל
 עטסטמירַאּב יד גנוצעזרעּביא רעשירַאגנוא
 :כיד רעשיערּבעה רעד ןופ רעיײטשרָאּפ
 רילקה רזעילא יר ןופ ןּבױהעגנָא ,גנוט
 ,ןטײצ ערעזנוא ןופ רעטכיד יד ויּב
 :ַארעטיל ןוא ןציטָאנ עשיפַארגָאיּב טימ
 נַא ענייז ןופ .תומדקה עשירָאטסיהרוט
 ןיא סױרָא ןענייז סָאװ ,קרעװ ערעד
 וצ זיא ,(שיוַאגנוא ןיא עלַא) םרָאפכוּב

 ןוא תומשנפ) "הלּבקק :ןענעכײצרַאכ
 סָאװ ,םירוּפיס עשידיסח יב ַא--("ןטלעװ
 קיטסימ רעד ןיא רעזעל םעד ןײרַא ןריפ
 .ּפ עכלעװ ,טלעװ רעקיזָאד רעד ןופ
 ךרוד טרידוטש ךעלנעזרעּפ ךיוא טָאה
 וטסעז ,תימלושח ;ןדיי עטוג וצ תועיסנ
 ;רעדיל עלַאנָאיצַאנ:שידיי--"? םַאלּפ םעד
 בור סָאד ,רעדיל -- "לבב תורהנ לע
 --"רעדיל?הליפּתח ; ןויטָאמ עשידיי ףיוא
 ,סעגָאגַאניס עלַא ןיא ןעגנזעג ןרעו
 רעטשעּפַאדוּב רעד ןופ ןבעגעגסױרַא

 :רַאפ ןופ קיזומ טימ הליהק רעשידיי
 :נאקרעּבײא רעטשעּפַאדוּב םענעּברָאטש
 ?ןטפירש עשידייא ;סורַאצַאל ,ּפָארּפ רָאט
 .קיטרַא עשיטסיצילּבוּפ עטלמַאזעג 'ּב 3--
 עיצַאלימיסַא רעד ןגעק טּפיוהרעד ,ןעל
 :ָאֹּפ--"קיטילָאּפ ןָאז } םזיטימעסיטנַא ןוא
 םעײנ םעד ןגעק ןעלקיטרַא עשיטיל
 ןרָאי עטצעל יד ןופ ןרַאגנוא ןיא סרוק

 258 סקופײשַאטָאּפ -- יאטַאּפ

 טריקסיּפנָאק בגא טָאה'מ עכלעוו ּבילוצ)
 טַאלּבנכָאװ ס--ּפ ןטָאּברַאפ םויה:דע ןוא
 ןייז סָאװ ןעמָאנ םענעגייא םעד רעטנוא
 לּביּב ידח ; (846/4 65 1666 - טפירשטַאנָאמ

 ןופ סעיצַארטסוליא טימ --"רעדליּב ןיא
 ;תֹורֹוד עלַא ןופ רעלטסניק עטסערג יד
 רעדליֵּב --"דנַאל עקידנעייטשפיוא סָאדװ
 טָאה .ּפ סָאװ ,י"א ןופ ןעגנורעדליש ןוא
 ?סוליא 200 טימ ,טכוזַאּב לָאמ .עכעלטע
 אבּבל "ריט עלעטימ ידי ;סעיצַארט

 =הבישי ענייז ןופ תונורכז -- ("אעיצמ
 ןעניז םיריש ענייז ןופ עכנַאמ .ןרָאי
 ,ןכַארּפש ענעדיישרַאפ ןיא טצעזעגרעּביא
 .רעדלָאה ףסוי ןופ -- שידיי ןיא ךיוא
 יד ןופ רענייא סלַא טנעקרענָא זיא .ּפ
 :ַאגנוא עטסנעעזעגנָא .ןוא עטסרעלוּפָאּפ
 .רעלעטשטפירש עשידיי:שיר

 ינירג דלָאּפָאעל ןופ ןעגנולייטטימ : 411 ,8

 ןיא ,רעגילרעּב היננח ;רעדלָאה ףסֹוי ןוא דלַאװ

 עיזנעצער) 2--1 ,1903 ?םע תירּב , ןשירענָאיסימ

 ,("םימולע יעושעש , ס--ּפ ףיוא

 -- 1903) הדוקיר סקופ-שַאטָאּפ
 וװָאכָאטסנעשט ןיא ,ּבעג (

 ריא .עילימַאּפ רעכעלגעמרַאפ ַא ןיא
 :עג טָאה ,שַאטָאּפ לאיתוקי ,רעטָאפ
 ?ןָאּפסערָאק טייצ וצ טייצ ןופ ןּבירש
 =עטלע ריא ,יןעּבעל רעזנוא; ןיא ןצנעד
 יפנֲא טציא ,סיקראנ .מ ,רעדורּב רער
 ,םילשורי ןיא ייזומ ןלַאנָאיצַאנ ןופ רער
 :טלַא! ןיא טסנוק רעּביא ןּבירשעג טָאה
 ןיא .סקַאװירט .י .א ןופ ר"א "דנַצליײנ
 לע יד טימ יז ןיא ראי ַא ןוכ רעטלע

 ײּב ,עלַאקס ןייק ןרָאפעגרעּבירַא ןרעט
 ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא יז ואוו ,ווָאדיױא
 ןשיוצ ,טסיײג ןשידיי לענָאיצידַארט ןיא
 =יזָאד רעד ןופ רוטַאנ רעכעלרעה רעד
 ?רַאפ רעטעּפש ."ץייווש רעשיליוּפ? רעק
 וצ ןּבױהעגנָא יז טָאה ,ןרָאװעג טשילױּפ
 סניײא ןוא שיליױּפ ןיא רעדיל ןּביירש
 רעּבָא ,56026 ןיא טקורדעגּפָא ייז ןופ
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 רעגרעּבמעל ןופ םשור םעד רעטנוא
 וצ טרעטנעענרעד רעדיוװ ךיז םָארגָאּפ
 רעשידי רעד טימ ךיז טנעקַאּב ,שידיי
 ,רעגנוי רעד טימ טּפיוהרעד ,רוטַארעטיל
 ןוא שידיי ןּבײרש וצ ןּבױהעגנָא ןײלַא
 ,רוטַאנ רעד ןופ רעדיל טכעלטנפערַאפ
 עגיילק ,ךעלהשעמ:רעדניק ,ןוװיטָאמ-תּבש
 ןּבעללדיײמ ןופ ןלעװָאנ ,ןעגנולייצרעד
 יװ ,ןּבַאגסױא רעזדָאל ענעדיישרַאפ ןיא
 ,"ךָאװ עטרירטסוליאק 11 ןוא 1 "ןלעווש;
 :ַאק ,ל ןופ ר"א ,"גָאטיײרפח טַאלּבנכָאװ
 :ךָאלװ ןוא "טַאלּבסקלָאפז רעזדָאל ,ןַאה
 ַא ןּבירשעגנָא ךיוא טָאה ,?טַאלּבעגַאט רעז
 ןוא ?סעלַאקסװ עירעטסימ עשיטַאמַארד
 :רעּביא ,"טנַאװ רעד ךרודז עידעמָאק ַא
 ןעמַארד סיקסװַאלושז ישזעי טצעזעג
 "ןרערט ןופ ןײרּפ ןרַאפִח ןוא "ַאלָאיװ
 יז ןאו ,ןדָאל ןיא 1924 טניז טניואוו
 ,סקופ ּבייל?םייח טימ טַאהעג הנותח טָאה

 טָאה-- לאירבג ןּב ריאמ קַאלָאּפ
 ןיא קיטַאמַארג עשִיערּבעה ַא טסַאפרַאפ
 ןופ ,"ןשלה ביתנ ריאמ; ט"א שידיי
 זױלּב טכעלטנפערַאפ זיא סע רעכלעוו
 (?1812 ,םַאדועטסמַא) 'ט רעט1 רעד
 ןוא ,(1814) ןט2 ןופ ּבײהנָא רעד ןוא
 ,די=בתּכ ןיא ןּבילּבעג זיא טשער יד

 ,218 ,בקעײןּב

 טבש ו'ט) ןַאהָאי (הנוי) ײלַאּפ
 =עלּפ ןיא .ּבעג (1897 230 -- "'1

 ,רעטָאפ ןייז .ּבוג רעקסנימ ,(** ץינעשטש
 םיא טָאה ,ןדמל ַא דיי ַא ,באז:םייח 'ר
 רעד עשידיי עלענָאיצידַארט ַא ןּבעגעג
 טנכייצעגסיוא ךיז זייוודניק ןיוש  .גנויצ
 נָא רָאי 13 וצ ןוא ןטייקיעפ ענייז טימ

*) 1860 ? | 
 ,0:3 ןיא טקורדטגרעּביא) 14 ,18 טױל (**

 ןַײז זומ סָאד רעבָא ,שטיֹװָאקשָאדַאר ןיא--((1
 רבחיטנגוי ןַײז סָאװ ,בגא זיא היארַא ;תועטא

 "עלּפ א ךיוא ,םּואּבנעזָאר לדנעמ ןעװעג זיא

 | ,רעצינעשטש

 ןּבעג |

 ,ןילק ללח ר"דו

 .הבישי רענישזָאלָאװ רעד ןיא ןעמוקעג
 טכַארּברַאפ רָאי רָאּפ ַא רע טָאה רעטעּפש
 :עגּפָא ךיז טָאה רע ואו ,עװַאּביל ןיא

 ןיא ;גנודליּב רענײמעגלַא טימ
 * םיא טָאה עװַאּביל
 ברה ןעוועג ברקמ

 וצ ןעגנואווצעג
 יד ןזָאלרַאפ
 ּבילוצ טָאטש
 זיא ,טכערניואוו

 ןיק קעװַא רע
 :עג ןוא ענװָאק
 ,ובישי סננחלא*קחצי 'ר ןיא טנרעל
 עװקסָאמ ןיא טּבעלעג רע טָאה ךָאנרעד
 ,זױהסלדנַאה ַא ןופ רעטלַאװרַאפ סלַא
 ךיוא ךיז רע טָאה טרָאד זַא ,סיוא טזייוו
 טרעדנַאװעגסױא 1888 רעּבָא ,טדמשעג
 טרעקעגקירוצ ךיז טָאה רע ואוו ,י"נ ןייק
 עקירעמַא ןייק געוו ןפיוא .טייקשידיי וצ
 ןיז ןּבירשעג ףיש רעד ףיוא רע טָאה
 עשיססור אידח ט"א ןַאמָאר ןטשרע
 ןּבעגעגרעּביא םיא טָאה רע ;"ןדלעה
 ;סקלָאפ רָעדװ טַאלּבנכָאװ םעד ןיא
 :ָאד 50 ןופ רַארָאנָאה ַא רַאפ "טַאקָאװדַא
 רַאפ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא ןוא רַאל
 ןופ ,גנוטייצ רעד ןיא רעטעּבראטימ ַא
 רעד ןרָאװעג רעטעּפש זיא רע רעכלעוו
 םעדח קידנּבעגוצ ,רעּבעגסױרַא-רָאטקַאדער
 .נָאק:שיטסילַאנָאיצַאנַא "טַאקָאװדַא-סקלָאפ
 טָאה קיטייצכיילג ,גנוטכיר עוויטַאורעס
 :ַאעט ןרַאפ ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא ךיוא רע
 רַאפ ןּבירשעג ,עסיּפ עטשרע ןייז ,רעט
 וצ ץנערוקנָאק סלַא "רעטַאעט סילוּפ;
 :נַאשוד ןופ לוּבמח קיטש סעציוורוה השמ
 ַאטװ ןיא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,(* "ןָאטס

 עסעיּפ עטשרע ט--ּפ זיא ןירָאג ,ּב טול (*

 .רָאמרע יד ןוא ןטסיליהינ עשיסור יד, ןעװעג

 לוּבמ רעד, ןוא (1889) "רַאצ ןשיסור ןופ גנוד
 רָאנ ,סעצ וורוה טינ זיא (1890) "ןָאטסנַאשזד ןופ

 ײרעטַאעט ַא סגנייז ךיוא טנכיײצרַאפ ןירָאג ןס--ּפ

 יַארדַא--}8 יז ןוא ?ףלָאדור ץנירּפנָארק, קיטש

 י"קרָאיײוינ ןיא ןבעל סָאד עמ
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 רעטעּפש .ןלַאפעגכרוד זיא ,"רעטַאעט.ַאיל
 *עגפיוא "רעטַאעט:ַאילַאטז ןיא ןיוש זיא
 עשיסור ידח עמַארד ןייז ןרָאװעג טריפ
 טריטקַאדער רע טָאה 1892 ."ןטסיליהינ
 . ,עיפלעדַאליפ ןיא "עסערּפ עשיריא ידח
 םורַא ,ןַאמירפ סירָאמ ןופ ןּבעגעגסױרַא
 2וצ/ י'נ ןיא טעדנירגעג רע טָאה 4
 :רַאה דרַאנרעּב טַאקַאװדַא ןטימ ןעמַאז
 רעדװ ט"א גנוטײצ ענעגיא ןַא סיר
 ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,"רעטכעוװסקלָאּפ
 ַא םיא טכַאמעג ןוא גלָאפרע ןסיוװעג
 :ידיי עטסעּב יד ןופ םעגייא סלַא ןעמָאנ
 גנוטייצ יד זיא ןַאד ,ןטסילַאנרושז עש
 ןָאזהרש לאקזחי ןופ ןרָאװעג טפױקעגּפָא
 ןופ רעטעּברַאטימ סלַא ןײרַא זיא .ּפ ןוא
 :ידייװ םעד ןוא "ןעטטעזַאג עשידיי ידח
 יד ןעװעג זיא סָאד ,"טַאלּבעגַאט ןעש
 :עמַא ןיא סיזירק ןסיורג םעד ןופ טייצ
 ןעיורפ ,ןדיי ענעסקַאװרעד ןעוו ,עקיר
 :עגנָא הנויח ּבילוצ ןּבָאה רעדניק ןוא
 "טַאלּבעגַאטש םעד טימ ןעלדעּפ וצ ןּביױה
 :סגנוטייצ עשידיי ןייק ןענייז ןַאד זיּב)
 ?עג טָאה'ס סָאװ ,(ןעװעג טינ רעפיוקרַאפ
 גנוטיצ רעשידי רעטסטלע רעד ןּבעג
 ןעו ןוא ,עיצַאלוקריצ ערעייהעגמוא ַא
 ?קַאדער סלַא ןרָאװעג טמיטשַאּב זיא .ּפ
 ןופ טרָא ןפיוא "טַאלּבעגַאט? ןופ רָאט
 גנוטייצ יד רע טָאה ,שטיװָאקילעז לצעג
 ,ןַאגרָא ןלענַאיצַאסנעס ַא ןיא טלדנַאװרַאפ
 רעד ןיא קידנריפנײרַא רעטשרע רעד
 רעד ןופ ןדָאטעמ יד עסערּפ רעשידיי
 קיטסילַאנרושז רעשינַאקירעמַא רעלעג
 ?ײרש טימ ,טסריוה ןוא רעצילוּפ ַא ןופ
 תוישעמ ענעזַאלּבעגפיױא ,ּפעק עקידנע
 ?נַאקס = ןעילימַאּפ ענעדיישרַאפ ןגעוו
 סלַא ךיוא ,וו"זַאא סערוטנַאװַא ,ןלַאד
 טנכיײצעגסיוא ,ּפ ךיז טָאה טסיצילּבוּפ
 ?עגסיֹוא רעלעיפיצנירּפ רעּפַאנק טימ

 טּפיױהרעד ךיז קידנטכיר ,טײקנטלַאה
 ,רעּבעגסױרַא יד ןופ ןסערעט .יא יד טימ

 02 =לַאּפ |

 ןרַאפ ןעלקיטרַא עקידעקיינק ןּבירשעג ָאד
 ַאד ,טריקַאטַא רעטיּב םיא ָאד ,םזינויצ
 ָאד ,רענַאקילּבוּפער יד טימ ןטלַאהעג
 זיולּב ;ןטַארקָאמעד יד רַאפ ןטערטעגפיוא
 סעד ןגעק ּפמַאק ןטרעטיּברַאפ ןייז ןיא
 רעקיזָאד רעד טָאה םזילַאיצָאס ןשידיי
 רעלופטנעמַארעּפמעט ןוא רעלופטנעלַאט

 רַאפ טלעטשעגּפָא טינ ךיז טסילַאנרושז
 ;גיא םיא טָאה סָאװ ,לטימ םוש ןייק
 סעצָארּפ ַא וצ טכַארּבעג וליּפַא לָאמ
 טָאה רע ןכלעװ ,"טַאלּב דנעבאק ןטימ
 ,טליּפשרַאפ ןָאזהרש לאירתּכ טימ ןעמַאװצ
 :עה ןעכילגעט םעדע זיא טייצ עסיוועג ַא
 ן--ּפ ןעיצוצרעּבירַא ןעגנולעג "דלָאר
 רע זיא ןכיגניא רעּבָא ,"טַאלּבעגַאט; ןופ
 סלַא ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןעגנַאגעגקירוצ
 ןכלעוו ףיוא ,"טַאלּבעגַאטש ןופ רָאטקַאדער
 ןשיגַארט ןייז זיּב ןּבילּברַאפ זיא רע
 ןעמונעג ןּבעל סָאד ךיז טָאה רע) טיוט
 ךיוא ךיז טָאה .ּפ ,(גנוטפיגרַאפיזַאג ךרוד
 יא"א "רעטעלּבז סעקינימ ןיא טקילײטַאּב
 ףיוא ןעלקיטרַא עשיטסילַאנרושז ץוחַא
 ּפ"א בור סָאד ,ןטיּבעג עטסנדיישרַאפ יד
 ?ןַאג ַא טסַאפרַאפ ךיוא .ּפ טָאה ,יּתמא:ןּב
 :ַאּב רעדָא עלעניגירָא ,ןענַאמָאר ייר עצ
 ךרוד ןּנעגעגסױרַא בור סָאד ,עטעּברַא
 ןיא "י.ָאק גנישילּבָאּפ ורּביה ג"פ םעד
 ענעדלָאג אידח ,"סופיירדפ :יװ ,י"נ
 :עג רעדָא ןירעשימטפיג ידח ,"טיײצכַאה
 רעמייהעג רעדז ,"עטיוט ןעשיווצ טּבעל
 ירּתסמז) "זירַאּפ ןופ עסינמייהעגי ,"ססָאלש
 שיזיוצ:ַארפ ןופ טצעזרעּביא -- "זירַאּפ
 --"הרבח עצרַאװש ידח ,(ויס=ןעשזייא ןופ
 =וִלֹּב ידז ,ָאטעג רעקרָאי:וינ ןופ ןַאמָאר
 לאירוא? ,"עק'רג יד רעדָא ןיפערג עקיט
 :יא) ?ָאפּפַאסװ ,"ַארטַאּפָאעלקח ,"ַאטסָאקַא
 .ַא"א (עדָאד ןופ .זרעּב

 םיארונ םימי סעקינימ, ןיא ,עיפארגָאיּבָאטװַא

 ןאקירמאּב לארשי ימכח 11901 ,"טַאלּב תוּכוס ןוא
 ;ה"סרת ,2100601048 ןסט358 624 1004
 ר"א *רעטייּברא רעד, 14 ,1908 "גנוטיײצינַאמָאר,

 ,3--1 ,1907 ,יקסניּפ דוד ןופ
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 -- 1875) ןַאמײה יקסלָאּפ
 .טנגעג רענדָארג ,לדיקס ןיא .ּבעג (

 ןיק טרעדנַאװעגסױא טנגי רעד ןיא/

 ַא ןיא םעּברַאעג גָאטייּב ואוו ,ןָאדנָאל
 ּפָאש ? רעדיינש ַא
 עג טכַאנייּב ןוא
 רעטעּפש ,ןּבירש
 ,"נש ןפרָאװעג
 ןרָאװעג ןוא יייועד
 ןייז .ףַארגָאטָאפ ַא
 =עט עשירַארעטיל
 רע טָאה טייקיט
 ןיא ןּבױהעגנָא
 עג טָאה רע ואװ ,"תימלושח סלירּב
 ךיוא טָאה .ןענַאמָאר ןוא ןלעװָאנ ןּבירש
 ?סקע ןעשידי םעדז ןיא טעּברַאעגטימ
 יַאג עשידייג רעיי'נ יד ןיא ןוא "סערּפ
 :עּפש ,"לַאנרושז ןעגרָאמח ןוא "ןעטטעז
 ןײק טרעדנַאװעגסױא רע טָאװה רעט
 1911 טניז טיג רע ואו ,עקירפַא:םורד
 :ַאקירפַא םעד; גרוּבסענַאוָאי ןיא סױרַא
 ,(* רעגיצנייא רעדז ןרָאי עטצעל יד--"רענ
 ריכ לַאנרושז רעכילטנעכעוו ,רעשידיא
 - ,"טפַאשנעסיװ ןוא רוטַאר .טיל ,קיטילָאּפ
 ןיא ןטייז רַאּפַא ךיוא טָאה גנוטייצ יד
 ןַאגרָא רעשַיײטרַאּפמוא סלַא ןוא שילגנע
 יד ןרעלקוצפיוא טרָא ךס ַא יז טעמדיוו
 רעד ןגעוו גנורעקלעפַאּב עשידיי עקיטרָא
 עלַאנָאיצַאנ טלַא ייס שידיי ןופ טייקיטכיוו
 רעשידיי רעד ןופ ךַארּפש סלַא ייס ךַארּפש

 ?רַא ,ןציקס ,ןעגנולייצרעד ץוחַא ,גנויצרעד

 :ַאהָאי ןופח ווירּב עירעס ַא ַא"צ) ןעלקיט

 :יירׂש גילעז פ"א ,יַארקָאּפ ךָאנ גרוּבסענ
 :ַאקירפַאװ ןעגנולייצרעד עירעס ַא ,רעג

 :ליּב ןוא ןעּפיטײ עירעס ַא ,"ןעקילג רענ
 ,ּפ טָאה ("סַאג רעשידי רעד ןופ רעד
 ?סגנוטייצ ייר עצנַאגַא טכעלסנפערַאפ
 :רעּביא ךיוא ןענייז עכלעוו) ןענַאמָאר

 ,עקירפאיםורדו ןיא (*

 364 {נַארעמָאּפ -- יקסלָאּפ

 ןוא רעקרָאי:וינ ןיא ןרָאװעג טקורדעג
 --יוו ,עלעניגירָא ,(ןעגנוטייצ רענָאדנָאל
 ידי ,"םותי רעדח ,"הבושת:לעּב רעד
 ,"יורפ עשיטַארקָאטסירַא יד ,"רעטומפיטש
 ידע ,"עלעמילּבז ,"עלעדויז ,"עקלארשיז

 ַאְו ,"עלעטיגח ,"רעצרעה ענעכָארּבעג
 =צעזעגרעּביא ן'א ,א"א ?דניז סרעטָאפ
 =ןּב ןופ) "ןָאיגילער ןוא עּבילח--יוװ ,עט
 ורּביה ג"פ -- םרָאפכוּב ןיא ;רודגיבא
 עג סדרָאל םעדמ ,(י"נ ,".ָאק גנישילּבָאּפ

 =רַאמ ידי ,"ןעטסירק ןוא ןעדיאח ,"סינמייה
 רעדח ,"תונּברק יד ןופ רענייא? ,"רעריט
 =רעפ רעדע ,(שילגנע ןופ) "לָאט?רעדעצ
 =לדיא ןופ ןַאמָאר ַא -- רעדורּב רענערָאל

 =רעה ערעטסניפ יד רעטנוא ןעּבעל ןעש

 ?תורוד ייווצ ןיא ןערַאצ יד ןופ טפַאש
 =ַאט ןעשידייז ןיא ; ןעשילגנע םעד סיוא)
 ןוא עּבעיל ןעשיווצא ,(1924 ,"טַאלּבעג

 ןעּבעל ןעשידיא םעד ןופ ןַאמָאר--ןָאיגילער
 ,ןָאדרָאג לעוימעס ןופ) "דנַאלגנע ןיא
 .א"א (1925 'טַאלּבעגַאט ןעשידייא ןיא

 -- 1901 ןסינ) עשוהי ץנַארעמָאּפ
 סלַא ,עגדָארג ןיא ,ּבעג (

 ןיא טנרעלעג .רעסיגנשעמ ַא ןופ ןוז
 ךוא רימ ןופ תובישי יד ןיא ןוא םירדח

 :טעּברַאעג המחלמ רעד תעשּב ,ןישטושטש
 =יערּבעה טכוזַאּב ,טַאטשרַאװ סרעטָאפ ןיא

 ךיא עיזַאנמיג יד ,קסנימ ןיא ןסרוק עש
 ךָאנ .ּבוג רעשזעינָארָאװ ,קסשזָאגָארטסָא
 ןייק ןעמולעגקירוצ םולש רעקסירּב םעד
 ,צ"פ יד ןופ רַאטערקעס ןעװעג ,ענרָארג
 ףיוא טעּברַאעג ,"ץולחה? ןופ רעציזרָאפ

 ןטשרע םוצ .להקה-דעװ ןופ עמרעפ רעד
 טכעלטנפערַאּפ סודיינ ּבייל ןופ טײצרָאי
 דיל טשרע ןייז גנוטייצ רענדָארג ַא ןיא
 ןופ קנעדנָא םוצ--"פעיק ןופ רעדנעּב-

 =עמַא ןייק ןעמוקעג 1921 ףוס ,רעטכיד
 =נּפמָאל ַא ןיא טעּברַאעג רֶא 2 ,עקיר

 =נעעג ןוא טכוזַאּב קיטייצכיילג ,קירּבַאפ

 ךופ רַאנימעס-רערעל ןשידיי םעד טקיד
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 טכעלטנפערַאפ .,י"נ ןיא גניר:רעטעּברַא
 :עזרעּביא ,ןעגנולייצרעד ,ןציקס ,רעדיל
 ןוא ןעלקיטרַא ךיוא ,שיסור ןופ ןעגנוצ
 ,"טייהיירפח ןיא טּפיוהרעד--סעיזנעצער
 טַאלּבנכָאװ ןשיטסינומָאק רעטנָארָאט ןיא
 ןופ ןּבעגעגסױרַא ,ה"מז יד ןיא ,"ףמַאקײ
 ?ןייארַאפ:רעּבײרש ןשירַאטעלָארּפ ןגנויק
 :עג זיא רע עכלעוו ןופ ,"עינזוק-גנויװ
 5 סױרַא 1924 טניז) רָאטקַאדער ןעו
 ?עמָאּפ רעדנַאסקעלַא פ"א ךיוא ,(ה"ה
 ירענדָארג עשוהי ,רעדנַאסקעלַא ,ץנַאר
 :מָאק ןוא ײטרַאּפמָאק רעד ןופ דילגטימ
 ןשיטסיגומָאק םעד ןופ רַאטערקעס ,גוי
 רע ואו ,"רעמַאה רעד" לַאנרושז:שדוח
 :רעּביא ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ טּביײרש
 .ַא"א רעדיל ,ןטכיז

 8 -- 1903) לטָאמ יקסניסָאּפ
 ,רעטָאפ ןייז .קָאטכילַאיּב ןיא .ּבעג (4
 ַא ןעװעג זיא ,ײרעּברַאג א ןיא ףּתוש ַא
 ןבירשעג ךיוא טָאה ,רענדער רעטּבַאגַאּב
 המחלמ רעד זיּב ,גנוטייצ ַא ןיא ןעלקיטרַא
 ַא ןּבילּבעג ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג
 ןוא טיורּב ןגעװ ןטכַארט טזומעג ,םותי
 ןזיװעגסױרַא ,ןענרעל סָאד ןסעגרַאפ
 ןרילעדָאמ ,ןלָאמ ,ןּביירש םוצ ןטייקיעפ

 רַאּפ טריטסערַא המחלמ תעשּב ;םייל ןיא

 טױט ןופ ןרָאװעג לוצינ ,שזַאנָאיּפש
 ;ּפָארַא טָאה רע סָאװ ,לדליג ַא קנַאדַא
 נָא יא סָאװ ןוא יָאװנָאק ןופ טּפַאכעג
 יד טכַאמעגכרוד .ריציפָא םוצ ןעמולעג
 טרעדנַאװעגסױא ,ןרָאי:המחלמ ערעווש
 :ןזייא ןַא ףיוא טעּברַאעג ,עקירעמַא ןייק
 ּבילוצ ,וו"זַאא גרוּבסטיּפ ןיא קירּבַאפ
 יב ךיז ןסָאשרגד עּביל רעכעלקילגמוא
 ריט סרעטּבילעג רעד ןוכ לעװש רעד
 ןיז ךָאנ ןוש .טכַאנײּב רעגײזַא 1
 ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא טױט
 טָאה סָאװ ,"ןיקח דיל ןייז "טייהיירפח
 ?יל ַא ןיא עימערּפ עטירד יד ןענואוועג
 ,גנוטייצ רעד ןופ סרוקנַאק*רעד

 11 .ּב ןַאקיסקעל
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 22/| והילדג = לאינד קינַאמסַאּפ
 =ַאג ןיא ,ּבעג ( -- 9
 ,רעטָאפ ןייז .ּבוג רעװַאטלָאּפ ,שטַאיד
 וצ .דמלמ ַא ןעועג זיא ,ריאמ:לאומש
 ?סקלָאפ עקיטרָא יד טקידנעעג רָאי 3
 ןיא עיזַאנמיג יד טכוזַאּב רע טָאה ,לוש
 עמ ןפיוא ןעמוקעגנָא 1887 ,עװַאטלָאּפ
 =ינֹוא רעכיריצ ןופ טעטלוקַאפ ןשיניציד
 ןַאד ,1892 טקידנעעג ןכלעוו ,טעטיסרעוו
 ,עירַאגלוּב ןיא רָאטקָאד סלַא טנידעג
 =עטיל ןייז 1892 ןּבױהעגנָא ךיוא טרָאד

 ירַאגלֹוּב יד ןיא טיײקיטעט עשירַאר

 ,10עתמטססאמ !1קסנה'פמ ןלַאנרושז עש

 "פג ַא"צ ,6040ת8 822:20048 ,606ח042

 ןגעװ קימעלָאּפ עסיורג ַא ןַאד טריפ
 ,יקסװָאקַאר ןַאיטסירק טימ םזיסקרַאמ
 1896 ,םזילַאיצַאס ןגעק קידנטערטפיוא
 יז .פָארּפ ןופ רעטעּברַאטימ ַא ןרָאװעג
 ןופ ; סו 264 טַאלּבנכָאװ רעניוװ סרעג
 2עי ןופ ןטעּברַא עטסקיטכיװ ענייז
 0 ּפָצמ- :ןענָאמרעד ןוצ זיא טייצ רענ
 110- ןוא 16405016 499

 טול .םוַה 840028108ו8 םפ תסחצס4

 =ַאגלוּב ןיא .ּפ לָאז תונורכז סיקצינּפוטס
 סור ַא ןופ עלָאר יד טליּפשעג ןּבָאה עיר
 ןוא עיװַאלסָאװַארּפ ןופ רעגנעהנָא ַא ןוא

 .רעריפ ןשיטימעסיטנַא ןַא ןופ וליפַא
 ןרָאװעג ,עווענעשז ןיא טצעזַאּב ךיז 9
 :ַאפ ןשיניצידעמ ןפיוא טנעצָאד:טַאוװירּפ
 עלָאר ַא ןליּפש ןּביױהעגנָא ןוא טעטלוק
 2וצ ,גנוגעוַאּב רעשיטסינויצ רעד ןיא
 סלַא ךָאנרעד ,לַאקידַאר סלַא טשרע
 וצ ןפרָאװעגרעּבירַא ךיז ןַאד ,"יהרזמז
 :ינויִצ יד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,צ"ּפ יד
 .רעד ןוא שטייד ףיוא ןענַאגּרָא עשיטס
 טסעּפינַאמ ןכָאנ ,שיסור ףיוא ךיוא ךָאנ
 ןייק ןרָאפעגרעּבירַא 1905 רעּבָאטקָא ןופ
 ןעמַאזקער"ד םעד ןּבעגעגּפָא ,דנַאלסור
 ןיא טּבעלעג טייצ רָאי ַא ,עװקסָאמ ןיא
 רעד ןופ ק"צ ןופ דילגטימ סלַא ענליוו

)281 
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 ,דנַא למור ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ
 2רֶא ןשידיי ריא ןיא .ךיוא טעּברַאעגטימ
 ענײז ואו ,קלָאפ עשידוי סָאדײ ,ןַאג
 ןרָאװעג טצעזעגרעּביא ןענייז ןעלקיטרַא
 ,עיררול ףסוי ר"ד ךרוד שיסור ןופ
 ןגעק קימעלָאּפ עשיטסינויצ יד טריפעגנָא
 ןופ הטיש יד טּפמעקַאּב ךיוא ,"דנוּבח
 ןרָאפעגרעּבירַא רעריוו 1908 .םעה:דחא
 ןיא טצעזַאּב ךיז 1910 ,עווענעשז ןייק
 ןוא םמק. ;אעבצפ ןיא ןּבירשעג ,ּב"טּפ

 ,לאומש ןּב לאינד ּפ"א ךיוא 85
 ?ער רעד ברע ,ןרָאװעג טריזיליּצָאמ 4
 :רעווש סלַא ןרָאװעג טכַארּבעג עיצולָאװ
 רע ואו .עטלַאי ןיק רעקנַארק
 ןופ רָאטקַאדער ןרָאװעג ןכיגניא זיא
 14 8טעטססא14 10- ןַאגרָא ןשיטעדַאק םעד

 םעד ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג ,
 רעד ןגעק ּפמַאק ןרענָאיצולָאװער=רטנָאק
 רעד ןיא רעטסינימ ןעוועג ,טכַאמנטַאר
 1919 ,םירק ןופ גנוריגער רעשיטערַאק
 :ער 22--1920 ,ןירַאּפ ןיא טצעזַאּב ךיז
 :רוּב ,ל .וו טימ ןעמַאזוצ טרָאד טריטקַאד
 ללכּב ,060166 ,חצתס טַאלּבגָאט סָאד וועצ
 עטכער יד טימ ןדנוּברַאפ ןרָאי עטצעל יד
 ןופ ןזיירק עשיטסיכרַאנָאמ וליפַא ןוא
 טָאה סָאװ ,עיצַארגימע רעשיסור רעד
 :ידי רעד ןופ טרילָאזיא ןצנַאגניא םיִא
 ןיא לעגיגירָא--.טײקכעלטפַאשלעזעג רעש
 סלַא ןּבײרש טוװרּפעג .ּפ טָאה שידיי
 ,"טייצז רענַאדנָאל רעד ןופ רעטעּברַאטימ
 ןגעלפ ןעלקיטרַא עשידי ענײז םגה
 ענייז .ןרעו טריטקַאדער קרַאטש ןפיַאד
 :טייצ עשידיי ןיא ןעלקיטרַא עקירעּביא
 עשידוי סָאדק רענליוו ןיא יו ,ןטפירש
 ,ַא"א "קלָאפ עשידיא סָאדו רע:י"נ ,"קלָאפ
 רעדָא ןשיסור ןופ טצעזעגרעּביא ןענייז
 ךוּב ןייז ןכײלגסָאד ,לַאניגירַצ ןשטייד
 ם'נופ עקיטקַארּפ ןוא עירָאעהט יד;
 יד ןופ ןּבעגעגסױרַא) "סומזינויצילעוּפ
 ז"ז ,1906 ,עקָארק ,צ"ּפ עשיכיירטסע

 868 ַאנריּפַאּפ --- ריּפַאּפ -- קינַאמסַאּפ -

 ,(יקסנַאלּפַאק .ש ןופ טצעזרעּביא ,0
 סָאװ ,עגייז ןרושָארּב ערעדנַא ךיוא יו
 :ַאנ ידח :ַא"צ ,שידיי ףיוא סיױורַא ןענייז
 יד ןופ טּפשמ ןרַאפ עגַארפ עלַאנָאיצ
 עשימָאנָאקע יד? ,"ןעטַארקָאמעד=לַאיצָאס
 -ויצ) "דנַאלסור ןיא ןעדוי יד ןופ עגַאל
 ידש ,(1906 ,"המידקח ג"פ רעשיטסינ
 ג"פ) "םוטנערוי*תולג ןופ עיגָאלָאכיסּפ
 שטײד ןיא 1917 ,ודָאל ,"םע:תיּבװ
 טצעזעגרעּביא ; 0016 36616 1326 ט"א

 ,שירַאגלוּב ,שיסור ,שִיערבעה ףיוא ךיוא
 שיסור ןיא קרעװ ענייז ןופ .(שיטַאָארק
 ןופ ןלַאזקיש ידח :ןענָאמרעד וצ ךָאנ זיא
 ,עױקסָאמ ,02שקעז ג"פ) "קלָאפ ןשידיי
 ?עגמוא זיא 'ּב ןט2 ןופ די:בתּכ רעד 8
 סָאד ןוא עיצולָאװער עשיסור יד? ;(ןעמוק
 ,(1923 ,ןילרעּב ןֹוא זירַאּפ) "םוטנדיי

 ) - 1884 השמ ריִּפַאּפ
 סלַא ,עיצילַאג:ברעמ ,קרַאמיינ ןיא .ּבעג
 רדח ןיא טנרעלעג .רעדיינש ַא ןופ ןוז
 :עּפש ,לושסקלָאפ רעשילױוּפ רעד ןוא
 רענײא ,רעלָאמנדליש ַא ןרָאװעג רעט
 :ָאס רעשידיי רעד ןופ רעדנירג יד ןופ
 2ַאג ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד:לַאיצ
 רעד ןגעװ תונורכז ענַײז עז) עיציל
 ןיא ,"דנוּבנ רענַאיצילַאג ןופ גנוד.ירג
 ,(99 ,1925 ,"גנוטייצסקלָאפ רעזנואק
 ,עסערּפ רעד ןיא טקילײטַאּב 1906 טניז
 :ָאסװ םעד טריטקַאדער טייצ עסיוועג ַא
 ?טימ ,עקָארק ןיא "טַארקָאמעד:לַאיצ
 ,"דגיירפצ רעגרוּברעטעּפ ןיא טעּברַאעג
 רעװעשרַאװ יד ןופ טנעדנָאּפסערָאק ןעוועג
 רעד ןופ רעדנירג ,"ןעגַארפ-סנעּבעלװ
 ןיא גנוגעווַאּב רעװיטַארעּפָאָאק רעשידיי
 .עקָארק ןיא טניואוו .עיצילַאג:ברעמ

 לולא'ב) בקעי-םהרבא  ַאגריּפַאּפ
 ?סנימ ,עילוּפַאק ןיא .ּבעג 1948 -- 0
 ?רוא ןַא דצ סרעטָאפ םעד ןופ .ּבוג רעק
 'ר ןלדּתש ןוא ריבג םעד ןופ לקינייא

 --סרעטומ רעד ןופ ,רעוועשערעש לארשי

 ,דניקסיז 'ר בר רעילוּפַאק ןופ לקינייא ןַא

 2רעד זיא רע החגשה סעמעװ רעטנוא
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 ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,ןרָאװעג ןגיוצ
 =עגנײרַא ךיוא זיא עכלעוו ,הלּכשה רעד
 ?סייו םענעפרָאװרַאפ םעד ןיא ןעגנורד
 ףליה רעד ןָא טינ -- לטעטש ןשיסור
 ,ּפ ויא ,רעטָאפ ןטרעלקעגפיוא ןייז ןופ
 קעװַא ,רעטּבײװַאּב ַא ןיוש ,רָאי 22 וצ
 ןעמוקעגנָא זיא רע ואוו ,רימָאטישז ןייק
 1865 טקידנעעג יז ,לוׂשרעניּבַאר רעד ןיא
 ַא ןַאד ןעװעג רָאי רָאּפ ַא ,ענליוו ןיא
 :ַאו ןיא לוש רעשידיי רעד ןופ רערעל
 :ָצל ןעוועג 1909 -- 1870 ןוא ןישטָארק
 ןופ סעיזַאנמיג יד ןיא עיגילער ןופ רער
 ;רֶא רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא קצָאלּפ
 יד ןופ רענייא--,לוש רעשידיי רעקיט
 רעד ןופ רעייטשרָאפ עטסנעעזעגנָא
 רענייפ ַא ,דנַאלסור ןיא גנוגעװַאּב?הלּכשה
 טניז רע טָאה ,שיערּבעה ןיא טסיליטס
 :יערּבעה רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז 2
 טימ עסערּפ רעשידיי:שיסור ןוא רעש
 ?ךנַאהּפַא עשירָאטסיה ,ןעלקיטרַא ,םיריש
 ןקרַאטש סרעדנוזַאּב ַא ,וו"זאַא ןעגנול
 רעשיטיוק ןיז טימ טכַאמעג םשור
 ,ענליו) "ןשי אלמ שדח ןקנקז עידוטש
 :סיוא קיניזפרַאש טָאה רע ואוו 7
 :ָאדועסּפ םעד ,הצילמ עטסוּפ יד טכַאלעג
 :בעה רעקיטלָאמעד רעד ןופ םזיצסַאלק
 ןופ טרעדָאפעג ןוא רוטַארעטיל רעשִיער
 ןוא תוטשּפ עשירעלטסניק רעמ ריא
 יד ןופ רענייא ,טײקטיפַאהרָאװסנּבעל
 ?יערּבעה רעד ןיא קידנטערטרַאפ עטשרע
 ;דנַאטש ןשיטעטסע םעד קיטירק רעש

 ןכַאז עשיטסירטעלעּב ענייז ןופ .טקנוּפ
 :יטַאס ןייז סיוא סרעדנוזַאּב ךיז טנכייצ
 :יז ןופ ,(1893) "ןמזה ילשמז עמעָאּפ עשיר
 :טרעוו ןענייז ןטעּברַא עכעלטּפַאשנסיװ עג
 ;שיסור) ןיא םירדח יד ןגעוו ךוּב סָאד לוכ

 ןעלקיטרַא עירעס יד ןוא (1884 ,קצָאלּפ
 ןיא ןטלַאטשנַא?הליהק עשידיי יד ןגעוו
 ענייז ץוחַא ,(1901 ,800צ019 ןיא) ןליוּפ

 ,שיסור ןוא שיערּבעה ןיא רעכיבנרעל

0 

 ןסיורג ַא רעייז טַאהעג םתעשּב ןּבָאה סָאװ
 "ןורּכז רפסק רעד טנכייצרַאפ ,גלָאפרע
 :שידיי ןיא ס--ּפ רעכיּבנרעל ייווצ ךיוא

 ךָאנ עכַארּפש ןעשיססור רעד ךוּברהעלח
 (1876 ,עשרַאװ) "עדָאטעמ ס'ףרָאדנעלַא
 רעשידוי: שיססור רעגידנטָאשללָאפ/ ןוא
 ענייז .(1876 ,עשרַאװ) "רעללעטשנעפעירּב

 ּב"מז יד ןיא טכעלט:פערַאפ) "תונורכזח
 יד וצ ןרעהעג סָאװ ,(111 --- 11 116קנא 26

 .ומעמ רעשידי רעד ןופ קרעוװ עטסעּב-

 ןקיטכיװ ַא ןעגנערּב ןוא רוטַארעטילנרַא
 עטכישעג:רוטלוק רעד רַאפ לַאירעטַאמ
 ןטימ ןופ דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ
 ףיוא טצעזעגרעּביא ןענייז ,ה"רי ןקירָאפ
 :טנעצ} ג"פ) יקסװַאקַאר העוּפ ןופ שידיי
 :ביּב?טנגוי עשירָאטסיהװ עירעס ,לַאר
 :טסניק ַא ןיא ;(214 ז"ז ,1923 ,"קעטָאיל

 :רעטסיימ ַא .ּפ ָאד טיג םרָאפ רעשירעל

 :עג ןייז ןופ דליּב לופטירָאלַאק ןוא טפַאה
 =לַעװ ןיא ,הביבס רעד ןופ ,טָאטשטרוּב
 :דניק ןייז טכַארּברַאפ טָאה רע רעכ
 רע דָאירעּפ ןכלעוו זיּב ,טנגוי ןוא טייה
 יד ֹוצ ךשמה ַא .תונורכז יד טריפרעד
 "סקנּפי ןיא לקיטרַא ס--ּפ זיא "תונורכזח

 רעד ןוא עמַארד עשידוי עטשרע ידח ט"א
 עניימ / ,לעקַאטקעּפס רעשידוי רעטשרע
 -- יןעדַאפדלָאג .ַא ןעגעוו ןעגנורעניארע
 .סעדָא ןיא .ּפ זיא ןּברָאטשעג

 ןײז וצ ןעלקיטרא ;811 98
 ,1910 טסוגװַא ןיא טרעייפעג ,יײליּבוי

 -- 1899) ףסוי װוָאקינרעיּפַאּפ
 2ָאפ ןייז ,עשרַאװ ןיא .ּבעג (

 ןופ ,טסינויצ רעסייה ַא ,רעלַײק ַא ,רעט
 טַאהעג טינ טָאה ,ןויצ:יבבוח עטשרע יד
 :רכש םיא רַאפ ןלָאצ וצ טייקכעלגעמ ןייק
 וצ רע זיא רדח רָאי 2 ךָאנ ןוא דומיל
 =נַאק םייּב לררושמ ַא ןרָאװעג רָאי 0
 :יריד רעד רעטנוא ַאטָאריס ןושרג רָאט
 רָאי 5 ןוא װָאיל ָאעל ןופ טפַאשטנעג
 .לושרָאק רעװעש רַאװ רעד ןיא ןעגנוזעג

 ןקירָאיס
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 ןייק המחלמ רעד תעשּב ןרָאװעג לגלוגמ
 ןייז ןּבירשעגנָא טרָאד רע טָאה ,עטיל
 ,"דלעפ סָאדװ עמעָאּפ יד ,ךַאז עטשרע
 ןיא טריטויּבעד טָאה רע רעכלעוו טימ
 יּבלעמַאז עשידויח סגרעּבנעסיײװ ,מ *
 ןיא קידנעניאו רעטעּפש .10 "רעכ
 ?רַא ךיוא ,רעדיל טכעלטנפערַאפ עשרַאװ
 יד ןיא ,ערענָאיצולָאװער ןוא עשירָאטעּב
 :רעטעּברַאק צ"ּפ עקניל יד ןופ ןענַאגרָא
 יד ןיא ,"טלעװ:רעטעּברַאװ ,"גנוטייצ
 ?טנגוי ידע ןטפירשסטַאנָאמ עכעלטנגוי
 ,"טנגוי עיירפ ידי ,"רוד רעיינ רעד? ,"ןָאפ
 ןוא עשיטסילַאיצַאס ערעדנַא ןיא ךיוא
 םעדז ןיא ַא"צ ,ןטפירשטייצ עשירַארעטיל

 ה"מז יד ,דלעפנעזָאר .ש ןופ ר"א "שדוח
 "גנַאגפיוא,; ,(1920 ,עשרַאװ) "געוו ןפיואז

 ןוא "םָארטשח סגרעּבנסיײיװ ,(1924 ,זדָאל)
 רעטעלּבנכָאװ יד ,"גנונּפָאה רעזנואז
 ,ךאלמ .ל ןופ ר"א "ןיילק ןוא סיורג רַאפ
 ,"רוטלוקי רעגַאקיש ,"רענ;קירעמַא רעד
 צ"ּפ עשיטסינומָאק יד ןוּכ ןַאגרָא םעד
 .(1924 ,ביבא:לּת) 'ןָאפ יד/ י"א ןיא

 ,ביבא:לת ןיא ןרָאי עטצעל יד טניואוו
 ) --- 189. עדלָאג ץַאּפ

 :סיורג ,דָארָאגװַאנ:ינשזינ זיירק ןיא .ּבעג
 סלַא ,ּפ ןועמש ,רעטָאפ ריא ואוו ,דנַאלסור
 :רעווינוא רעװקסָאמ ןופ טװעצַאמרַאפ
 יד ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג זיא ,טעטיס
 ןיא ןסקַאװעגפיוא ,ןקײטּפַא:עװטסמעז
 :ָאטסיה םעד טקידנעעג ךָאנרעד ,ענליוו
 :רעטעּפ ןופ טעטלוקַאפ ןשיגָאלָאליפישיר
 ?טייד רעד טניז .טעטיסרעווינוא רעגרוּב
 :ץרעל סלַא קיטעט ןעוועג עיצַאּפוקַא רעש
 ןלוש ןוא ןעמייהרעדניק עשידיי יד ןיא ןיר
 ,עשרַאװ ןופ -- רעטעּפש ןוא ענליוװ ןופ
 ,ןילרעּב ןיא יז טּבעל ןרָאי עטצעל יד
 טָאה .עיפַאסָאליפ טרידוטש יז ואוװ
 רענליווח ןיא לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאפ
 :גייא--םייה-רעדניק ןיאײ) 1 "ךוּבלעמַאז
 :לייוורעדסיואא לכיּב-רעדניק ַא ,("ןעקירד

 ייעסידָא ןוא סַאיליא ןופ ןעגנולייצרע עט
 ךיוא טָאה ;(1924 ,ןילרעג ,"רשגי ג"פ)
 עשירָאטסיה ַא ןפַאש ֹוצ העדּב טַאהעג
 :טנגי רעשידי רעד רַאפ קעטָאילּביּב

 ?סיוא ןצעזוצרעּביא ןּבױהעגנָא טָאה ןוא
 רעּבָא ,קרעװ עשירָאטסיה ייר ַא ןופ ןגוצ
 =יּב ןשידיי םעד ףיוא סיזירק םעד ּבילוצ
 =קריוורַאפ טינ ןַאלּפ רעד זיא קרַאמ:רעכ
 ?קירוצ ךיז טָאה יז ןוא ןרָאװעג טכעל
 =ַאק רעכעלטפַאשנסיװ ןייר וצ ןגיוצעג
 ,טעּברַא:טעניּב

 -- 1868 ןסינ 'ה) ףסוי ַאסַארקָאּפ
 ,ווָאליסורּב ןיא .ּבעג (

 =טימ ,וועיק ןיא קידנּבעל .ּבוג רעוועיק
 ּב"מז ןייז רַאפ ןוא ע"ש ייּב טעּברַאעג
 -רַאַאּב 11 "קעטָאילּביּבסקלָאפ עשידויז
 =רַא ןשירָאטסיה ַא ץערג ךָאנ יירפ טעּב
 םיסונא יד רעדָא ןענַארַאמ ידח לקיט
 ןיא ןעלקיטרַא טקורדעג ,ןעינַאּפש ןיא
 46 לַאנרושז ןיא ,"הריפצהז ,"ץילמהח
 .א"א זל,0

 444 'ז ,א 'ה ,וינּבר רוד

 -- 1883 15/1א) ןרהא יָאנמרָאּפ |
 =וַאלסָארּבָאד ףרָאד ןיא .ּבעג (

 ךופ ןוז סלַא ,טקירטסיד רעקסניּפ ,עק
 =סיוא ךיז ,רעדיײנשספרָאד ןעמערַא ןַא
 ,רעטָאפ םייּב ירבע לסיּב ַא טנרעלעג
 :רָאד יד ייּב -- שיסור ןענעייל ךיוא יװ
 =עג רָאי 12 ןופ רע טָאה ,םיצקש עשיפ
 ענעדיישרַאפ ןיא דימש סלַא טעּברַא
 ,ןענאטשעגסיוא ליפ רעייז ךיז ,רעטרע
 סָאװ ,ךעלכיּב עשיסור טנעיילעג קיסיילפ
 ןוא ,ןדירי יד ףיא ןפיוק טגעלפ רע
 יב ןעמוקַאּב לכיּב שידיי ַא ךיוא לָאמַא
 ?רעטילימ ּבילוצ 1905 ,רעגערטנקַאּפ ידי

 רע ואוו ,עקירעמַא ןייק קעװַא טסניד
 ףיױא רעטעּברַא סלַא טקיטפעטַאּב זיא
 טָאה ,ןּפמָאל עשירטקעלע ןופ קירּבַאפ ַא
 'ּפַאש ןײמ/ עציקס ַא טימ טריטויגעד
 רעדליּביּפַאש ןופ טסעטנָאק םעד ןיא
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 ךָאנרעד ,1923 ינוי ,"טייהיירפז רעד ןיא

 2רעד ערעסערג עכעלטע טכעלטנפערַאפ

 ןרהא ּפ"א ךיוא ,ןציקס ןוא ןעגנולייצ

 ?גנויש' ,"טייהיירפח ןיא ,רעקװַאלסָארּבָאד

 רעדח לַאנרושז:שדוח מעד ןוא "עינזוק

 ּבײהנָא טניז ןּבעגעגסױרַא ,"ןעניגַאּב
 ןשיוצ ,רעגנַאפנָא עּפורג א ןופ 5
 ,ּפ -- ךיוא ייז

 --172 13/טוז) לאיתוקי יָאנמרַאּפ
 :ליוו ,עיזערּבדָאּפ ןיא ,ּבעג (

 ירעמערק א ןופ ןוז סלַא ,טנגעג רענ

 ,רדח ןיא גנויצרעד עטשרע יד ןעמוקַאּב
 1892 רע טָאה
 םעד טקידנעעג
 :רערעל ןשידיי
 ןיא טוטיטסניא
 רָא 3 ,ענליוו
 רערעל ַא ןעוועג

 רעשיניורק ַא ןיא
 ןיא טשרעוצ לוש
 ךָאנרעד ,ענליוו
 :ָאס ןייז ןּבױהעגנָא טרָאד ,ענוװָאק ןיא
 ןעועג ח נ ּפ"א ,טייקיטעט עשיטסילַאיצ
 ןשידיי םעד ןופ ןרעינָאיּפ יד ןופ רענייא
 ;םוא םעד ךיוא טריפעגנָא ,םזילַאיצַאס
 רעטעּברַא:לַאטעמ ןופ זיירק ןלַאגעל
 ןעגנודניּברַאפ ןיא ןענַאטשעג  ,ןקַאילָאּפ
 :לֹוק רענָאיצולָאװער ןשילױּפ םעד טימ
 1896 םיא טימ ןעמַאזוצ ,ַא"א יקצישט
 רָאי 2 ןסעזעגּפָא ,ןרָאװעג טריטסערַא
 ,יטסערקח תסיפּת רעד ןיא ּב"טּפ ןיא
 רָאי 5 ףיוא ןרָאװעג טקישרַאפ ןַאד

 ?ףרזמ ,טנגעג רעקסנעריק ,קסמוליא ןייק
 1900 םורַא זיא רע ןענַאװ ןופ ,ריּביס
 ?רַאו ןַײק סַאּפ ןשלַאפ ַא ףיוא ןפָאלטנַא
 ןופ טסניד ןיא טלעטשעג ךיז ןוא עש
 זיא ןוא ק"צ ןופ דילגטימ סלַא "דנוּבח
 ןופ רעריפ יד ןופ רענייא םויה:דע
 | עזוי פ"א ךיוא ,ײטרַאּפ רעד
 :יסקע עלַאגעלמוא ןַא טריפעג 1908 זיּב

 ,קסנימ ,קסניווד ןיא טניואוועג ,ץנעטס

 ואוו ,עשרַאװ ,זדָאל ,קָאטסילַאיּב ,ענליוו

 =ֹעג ,קידנעטש ףיוא טצעזַאּב 1908 ךיז
 =וָאק ,ענליוו ןופ סעמרוט יד ןיא ןסעז

 ?קַאדער 1901 טניז .עשרַאװ ,ּב"טּפ ,ענ

 ,עסערּפ עשיד:וּב עלַאגעלמוא יד טריט
 ,"דנ'ּבי םעד ןוא "עמיטש:רעטײּברַא ידז
 :על רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז ךָאנרעד
 "רֲאפ א"צ ,עסערּפ רעשידנוּב רעלַאג

 1916 "ןעגַארפ:סנעּבעלזק ןיא טכעלטנפע
 ןגעו ןעלקיטרַא עירעס ַא ףעז .וי פ"א
 ּוצ ןלַאװ יד ןגעו ,ןענײארַאפּפָארּפ יד

 ,ו"זַאא ןטַארטַאטש יד

 1/00 םאיליו (באט קַאינזױּפ
 ?קסירּב ןיא .ּבעג (1919 30 -- * 4
 ןופ רערעל ַא ,ןמלק ,רעטָאפ ןייז .אטילד
 =ךימלּת ַא ןוא דיי רעמורפ א ,עמוטשּביױט
 םיא טָאה ,םכח
 עשידיי ַא ןּבעגעג
 :רעד ,גנויצרעד
 ,ארמג ףיוא טּפױה
 :ייֵצְכייֵלג רעּבָא
 ךיוא .ּפ טָאה קיט
 :ָאטש יד טכוזַאּב
 עשיסור עשיט
 :לױּפ ײּב ןוא לוש

 שִיערּבעה ךיוא טנרעלעג רערעל עטַאװ

 5וַצ טרעדנַאװעגסיױא 1896 .שטייד ןוא
 ,דנַאלגנע ןייק ןרעטלע יד טימ ןעמַאז
 לושסקלָאפ עשילגנע ַא טכוזַאּב רָאי 2
 טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןוא ןַאדנָאל ןיא
 רעד ןיא ןיירַא ירפ .,ןטייקיעפ ענייז
 ,דנַאלגנע ןופ גנוגעוװַאּב רעשיטסינויצ
 ןופ רַאטערקעס ןעוועג ןיוש רָאי 18 וצ

 =סינויצ עטשרע יד ןופ רענייא--"יברעמ;
 ןיז .דנַאל ןיא סעיצַאזינַאגרַא עשיט
 =עגנָא רע טָאה טייקיטעט עשירַארעטיל
 ןעמַארג ןיא "ארונ?השעמי ַא טימ ןּביױה

 1895 3/ש--ןלעװק ערעדנַא טױל (*
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 רענָאדנָאל ןיא) "דיסח םנווג 'רח ט"א
 ,(1900 10/ש ןופ "סקָאפיּפיּפז טַאלּבציװ
 שיטסילַאנרושז טקילײטַאּב ךיז 1--+0
 עשידיא יד/ טַאלּבנכָאװ רעגוַאלג ןיא
 4--1902 ,םײהנעּפָא ןופ ר"א "גנוטייצ
 ,"עסערּפ רעשידיאז רענָאדנָאל רעד ןיא
 :ירפ רעשידיאל סרמרמ ,ק ןיא ךיוא
 ,עקירעמַא ןייק קעװַא ןַאד ,1904 "טייה
 :טרעּפסקע ןַא ןנװעג טייצ עטשרע יד
 רעד ןּבעגעגּפָא ךיז ןַאד ,רעטלַאהכוּב
 רָאטקַאדערספליהעג ןעװעג ,קיטסילַאנרושז
 6-1905 ,"רעירוק ןעשידיאק ןופ 5--+4
 --עדייב ,"עסערּפ רעשידיאק רעד ןופ
 ןיפ 8--1906 ,ָאגָאקיש ןיא רעטעלּבגָאט
 ןיא "רעהעטשרָאפ רעדע טַאלּבגָאט םעד
 ןייק ןרָאװעג ןדַאלעגנייא 1908 ,יאול-,טס
 :ירַארעטיל) רָאטקַאדער סלַא דנַאלװילק

 רעכילגעט רעשידיאק רעד ןופ (? רעש
 ,"טלעװ עשידיא, יד רעטעּפש) "עסערּפ
 זיא רע ןטסָאּפ ןכלעוו ףיוא ,(רעקַאר .י עז
 טייצ ןופ ךיוא טָאּה .טיוט ןזיּב ןּבילּברֲאפ
 :נוטייצ ערעדנַא ןיא טעּברַאעגטימ טייצ וצ
 ,(19:8) ?טַאלּבעגַאט סעשידייא יװ ,ןעג

 רעגַאקיש ,(1909) "קלָאפ עשידיא סָאדח
 :ןָל ,טס ,(14--1910) "דרָאקער ןעשידיאק
 "רעהעטשוָאפ רעדז טַאלּבנכָאװ רעיא
 רעד ,(1913) "עסערּפ עשידיאי ןוא (1911)
 רערָאמיטלַאּב ,1 ידניירפ:טסנוק רעשידיא
 ?עלּבװ סעקינימ ,(1907) "דניירפ רעדז
 1600180 116ז8ז3 2ממט2| ,(2-1901) "ירעט

 ףיוא ןּבירשעג .ַא"א (1904 ,ןָאדנָאל)
 ?ַאנרושז רעד ןופ ןטיּבעג ענעדייש רַאפ
 טנכיצעגסױא טּפיױהרעד ךיז ,קיטטיל
 רעקידנסייּב ןוא ןענַאטעילעפ ענייז טימ
 :טכעלטנפערַאפ םרָאפכוּב ןיא .עריטַאס
 ןופ- גנוצעזרעּביא---"ךוּב עצרַאװש סָאד;
 :ָארגָאּפ יד ןגעװ ןלַאירעטַאמ גנולמַאז ַא
 עיצילַאג ןוא ןליוּפ ןיא ןדיי ףיוא ןעמ
 .בָאּפ ורּביהע ג"פ) טייצ?המחלמ ּבײהנָא
 ןיא טוָאלעגרעּביא .('נ ,".ָאק גנישיל

 ט"א עמַארד עקיטקַאריפ ַא דייבתּכ
 טייצ רעד סיוא -- "סייוו ןוא ץרַאװשז
 ?קינייארַאּפ יד ןיא גירקרעגריּב םעד ןופ
 ןטערט ןױלעהטּפױה סלַא ואוו ,ןטַאטש עט
 :ַאלקש ןגעק רעּפמעק רעשידיי ַא ףיוא
 רעד ןופ דלעה רעשידי רעד ,יירעפ
 "ד ןופ רעטסינימ ,המחלמ רעקיזָאד
 ןעמַאשזדנעּב ּפיליפ?הרוהי ןטַאטש-םורד
 .ןלָאקניל םהרבא טנעדיזערּפ רעד ןוא

 -- 1881) ףכוי:קהצי רענזױּפ
 לטעטש ןיילק ַא ,ענסַאיר ןיא ,ּבעג (== |
 זיִּב .ּבוג רעװעילזָאמ ,וַאלסישטמַא ןּבעל
 ,הבישי רעד ןיא טכַארּברַאפ רָאי 5
 םייח :ץפח ןופ קהבומ דימלּת ַא ןעוועג
 רעד , ג"א טמָׁשעג ,ץיװרוה ליזיוי 'ר ןיא
 ,,"יוליע רענסַאר רעדװ ךיוא ןוא ײרענסַאר
 טימ ןגָארטעגמורַא ךיז רָאי 20 וצ ןיוש
 רעשיסקָאדָאטרָא ןַא ןגעװ עעדיא רעד
 :רעניא רעמ ַא ןיא עיצַאזינַאגרָא:טלעוװ
 רעד ןיא עיצקַא ןַא טריפעגנָא ,טסייג ןכעל
 טרעכיזרַאפ ,דנָאפ ַא ןפַאשעג ,גנוטכיר
 ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג ןופ ףליהטימ יד
 רעשינּבר ןוא רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ
 =יא תוּביס עסיוועג ּבילוצ רעּבָא ,טלעוו
 =נָאק ,ןטימניא טעּברַא יד ןסירעגרעּב
 ,תובישי יד ףיוא טיײקיטעט יד טרירטנעצ
 יד טריזינַאגרָא קעווצ ןקיבלעז םעד וצ

 תֶדוגֲַאַק ןַא ןיא תובישי יד ןיא טנגוי
 =טפירש ןוא ךעלדנימ טקריוװעג ,"םימכח

 רעדיװ ךיז חעטעּפש ;ווירּב ךרוד ,ךעל
 2רעּביא ןקירעיג ַא ךַאנ ןוא--ןגיוצעגקירוצ

 יד טזָאלרַאפ רָאי 25 וצ--דָאירעּפ:סגנַאג
 עלעטש ַא ףיוא ןעמוקעגנָא ןֹוא הבישי
 :ַאּביל ןיא רָאטנָאק;סנָאיצַארגימע ןַא ןיא
 ואו ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג 1908 .עוו
 :ָאמװ ןיא רָאטקערָאק סלַא טעּברַא רע
 =ייצ רעד ןופ גנודנירג רעד טניז "טנעמ
 רעּבָא ,ןּביױשעג ליפ טָאה ,(1910) גנוט
 . גנולייצרעד ןייא זיולּב טכעלטנפערַצפ

 .עשרַאװ) "ןעּפָארט רערעטיּב רעד, ט"א
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 ןציטַאנ עשיפָאסָאליפ ןוא (16 ז"ז ,8

 טפעהלמַאז ןיא "ןעקנַאדעג עצרוקא טײא
 עקינייא טימ .(1912 ,עשרַאוו) "תובָרַשִח
 לײט ַא ןופ טיײרפעּב ךיז ,קירוצ רָאי

 ןּבױהעגנָא ,גנוטײצ רעד ןיא טעּברַא

 ןוא גנוױשנָאטלעװ ןייז ןייז וצ רדסמ
 ךוּב ןייז ןיא טגילעגסיוא יז ךעלדנע
 "טסעפינַאמ רעזעיגילער -- חישמ תוכלמ;

 ללה טול סָאװ ,(320 ז"ז ,1925 ,עשרַאװ)
 :ָאלק ,ערעפרַאש ןייק ָאטינ ןיאק ןילטייצ

 ןופ גנוסַאפפיױא ערעקיטכיר ןוא ערער

 ןיא ָאד ןיא יז יו ,קיטע רעשידיי רעד

 :טּפיױה ןייז ...ךוּב ס--ּפ ןופ םידומע ליפ

 רע סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאּב וטפיוא

 ,זילֵאנַא ןפרַאש ַא רעייז ךרוד טזײװַאּב

 =עגסיוא:טינ ,עטכע יד ,טײהרָאװ יד זַא
 :רָאװ עטלטסניקעגסיוא:טינ ןוא עטכַארט
 סָאד ,,?ןוויטקעיּבוס םעד ןיא זיא טייה

 :ןעלטיּפַאק עקידנגלָאפ יד טלַאהטנַא ךוּב

 :ָאירעּפ רעיפ ןעגעװו ,עיגילער ןעגעװ;
 שיטע סָאד ,שיגטנעקרע ןופ דניז יד ,זעד

 ןיא שינטגעקרע יד ,ןעּבעל ענעפירגעּב

 ,ןעזיירק יירד יד ןעגעוו ,ןעּבעל ןעשיטע

 ,הלואג רעשידרע ןוא רעגיטסייג ןעגעוו

 ,סעיגילער ייווצ ןעגעוו ,ךורּברעּביא רעד
 :עװ ,םזילַאירעט {מ ןוא םזילַאעדיא ןעגעוו

 לַאעדיא ןעגעװ ,ןעמערטסקע ןופ געוו ןעג

 =עװ ,ךופה םלוע ןעגעװ ;גנוזעלרע ןוא

  =ָאמעד יד ,םויטַארקָאמעד ןעגיטסייג ןעג

 ןעזעיגילער ןעגעװ ,עיכרַאנָאמ עשיטַארק
 עו ,הכולמ עזעיגילער יד ,םזילַאיצָאס
 ,דניק ןעגעװ ;ןָאזרעּפ ןופ טלוק ןעג
 :עװ ;קלָאפ?הישמ ןעגעװ ,חישמ ןעגעוו
 ןופ רעגערט רעד ,םזינויצ?חישמ ןעג
 ,םוטנעטסירק ןעגעװ  ,לַאנָאיצַאנרעטניא
 ,עיצַאזינַאגרָא רעזעיגילער רעד ןעגעוו
 ןעגעװו ,עיציזַארט ןוא טלוק ןעגעוו
 ,"ףמַאק ןעטצעל

 ם'נופ גנודנירגעּב עשיּפָאזָאליפ יד , ,ןילטייצ ללה
 ,1926 ראונַאי ,"טנעמָאמ , ןיא ,"םזיחישמ ןעשידוי

 18 קי.עשטיפ -- רעגויױּפ

 1פ/ש1 -- 1859 סןוט) .לַאס רענזױּפ
 רעװעיק ,לסימָאדַאר ןיא ,ּבעג (2
 טשרעוצ ,החּפשמ רעשיליּכשמ ַא ןיא ,,ּבוג
 *ָאפ ןטימ שִיערּבעה ןוא שידיי טנרעלעג
 :סיוא ןַא טימ טקידנעעג ךָאנרעד ,רעט
 ךיז ןוא לושסקלָאפ עשידיי ַא גנונעכייצ
 רעד ןופ רעליש סלַא טנכייצעגסיוא ךיוא
 ?עגסיוא רָאי 14 וצ .לושטָאטש ױעשיסור

 ,ָאגַאקיש ןייק ןרעטלע יד טימ טרעדנַאװ
 טניז ,רעכַאמנרַאגיצ סלַא טעּברַאעג ואוו
 :סילַאיצָאס םעד ןיא טעּברַאעגטימ 0
 רעטייּברַא עשידיא יד; טַאלּבנכַאו ןשיט
 טייצ וצ טייצ ןופ טקורדעג ואוו ,טלעוו
 ,ןעגנולמַאורַאפ-רעטעּברַא ןופ ןקורדנייא
 ?עּברַא ןופ ןעגנולייצרעד ןוא רעדליּב
 1919 .ןציטָאנ:רעטַאעט ןוא ןּבעל:רעט
 ןעשידיא ןעכילגעט? רעגַאקיש ןיא ןײרַא
 יד טריטקַאדער טוט ןזיּב ואוו ,"רעירוק
 טװּורּפעג ךיוא טָאה ,גנולײטּפָא-רעטעּברַא

 ?פיוא יד רעּבָא ,רעטַאעט ןרַאפ ןּביירש
 :ַארדָאלעמ רעקיטקַאריפ ןייז ןופ גנוריפ
 =טרעג ןיא) ?"םייה ענעכָארּבעצ ידק עמ
 ,ָאגַאקיש ןיא ?רעטַאעט:ןָאיליװַאּפװ סרענ
 טיג גלָאפרע ןייק טָאה (1919 רעטניוו
 .גנודניצנַא-חומ ַא ןופ ןּברָאטשעג ,טַאהעג

 1895 23/1) ,ל השמ קינעשטיפ)
 ,העשטָאלז ןיא .ּבעג (

 עכעלנייוועג ַא ןעמוקַאּב .עיצילַאג:חרזמ
 ?עגֹּפַא ךיז רעטעּפש ,גנויצרעד עשידיי
 רַאי 12 וצ ,גנודליּבטסּבלעז טימ ןּבעג
 =עגייא סרעטָאפ ןייז ןיא ןטעּברַא ןעמונעג
 ?קניּב סלַא רעטעּפש ,זױהײקנַאּב םענ
 ןוא ןיו ןיא טּבעלעג רעטלעטשעגנָאה

 2יול ןיא -- ןרָאי עטצעל יד ,עיזעלשיחרזמ
 ,רעדיל ,ןעלקיטרַא ןּבירשעג טָאה ,שטיוו
 :םעל ןיא ןענָאטעילעפ ,ןעגנולייצרעד

 ײַּברַא ןעשידויש ,"טַאלּבגָאט/ רעגרעּב

 עשירַארעטילװ ,"טרָאװ עשידוי סָאדא ,"רעט
 =יטייז ַא ,לחומ:דכנ פ"א ךיוא ,"רעטעלּב

 .ַא"א עקײהַאנ:לשעמ ,ּפ .ח ,ץל ַא ,רעג
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 ןיא טפַאשרעה רעשיניַארקוא רעד תעשּב
 ןּבעגעגסױרַא ,19--1918 ,עיצילַאג:חרזמ
 טַאלּבנכָאװ שיטסיקלָאפ ַא װעשטָאלז ןיא
 סָאװ ,"טַאלּבסקלָאפװ עניַארקוא:ברעמ רַאפ
 יד ןּבײרטרַאפ ןכָאנ ןעגנַאגעגרעטנוא זיא
 ןעמונרַאפ ךיז .עיצילַאג ןופ רעניארקוא
 עשידיי קידנעלמַאז ,רָאלקלָאפ ןשידיי טימ
 ,רעדיל 2 רדח ,רעדיל : רעדניק ,םיגהנמ
 :ַאלעמ ,רעדניק עשידיי ייּב גייצעגליּפש
 ןשידייװ ןרַאפ המודּכו ךעלעצנעט ,סעיד
 ;רעד ןוא גנושרָאפ:טנגוי רַאפ טוטיטסניא
 21רעּב דירפגיז ר"ד ןופ טעדנירגעג ,"גנויצ
 :טימ ;םײהנעּפעה ןיא ייזומ םייַּב דלעפ
 :יסקעל ןקיזָאד םעד רַאפ ךיוא טרעגרַאעג
 ,ענעדײשרַאפ ןגעוו ןלַאירעטַאמ טימ ןָאק
 רעּבײרש עשידיי ענעסעגרַאפ טּפיוהרעד
 :יטסירטעלעּב ענייז ןשיווצ ,עיצילַאג ןיא
 ןיא (עטכעלטנפערַאּפ טינ ךָאנ) קרעװ עש
 --"וינע ןמלק 'ר חפסח ןַאמָאר ַא ָאד ךיוא
 ןופ ןושל ןשידיי ןופ חסונ ַא טימ ןבירשעג
 'ט רעטייווצ סלַא ןוא--ט"שעּב ןופ טייצ רעד
 ,עכָאּפע:הלּכשה רעד ןופ-"ןצּבק השמ רפסיז
 עיינ יד, ןרושָארּב טצעזעגרעּביא טָאה
 ;עגסקלָאפ רעשידוי רעד וצ גנונדרָא:להַאוו
 :יַארקוא ןופ) "עיצילַאג:חרזמ ןיא עדניימ
 ןערהָאפ לָאז רעווח סניּפור רוטרַא ןוא (שינ
 ,רעסיגסקַאװ םייח ג"פ) ילארשי:ץרא ןייק
 רעד ףיֹוא טציא טעּברַא ,(1919 ,װעשטָאלז
 ;ידָאז סרעמָאה ןופ גנוצעזרעּביא רעשידיי
 ,רַאטנעמָאק ןכעלריפסיוא ןַא טימ "עעס

 --186630/וע) טקַאמ (לדנעמ) ןייּפ
  =הָאמ ,שטיװַאּביל ןיא .ּבעג (

 ןעװעג זיא ,רעטָאפ ןייז .ּבוג רעוװעיל

 'ר ןיּבר םייּב תונוידּפ ןופ רעּביײרש ַא
 ןופ זיא רע רעּבָא ,ןָאסרואינש עלעדנעמ
 ןסױטשעגסױרַא תהסנרּפ רעקיזָאד רעד
 .רחסמ וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ןרָאװעג
 ,ּפ טָאה ,םותי ַא ןּבילּבעג רָאי 3 וצ
 תוקחד ןיא טייהדניק ןייז טכַארּברַאפ
 :קעװַא רעטומ יד םיא טָאה רָאי 9 וצ ןוא
 :עגנָא זיא וע ואוו ,שזילעוו ןייק טקישעג

 רעּבָא טָאה רע .יירעקורד ַא ןיא ןעמוק

 ןיּפ -- קינעשטיפ

 --יירעקורד--ךַאפ !
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 ײרעפַאלקש יד ןטלַאהעגסױא טינ גנַאל
 ?טנַא זיא ןוא לגניינרעל ןקילָאמַא ןַא ןופ
 ןשינעלגָאװ עגנַאלנרָאי ךָאנ ,םײהַא ןּפָאל
 עמַא ןייק ןעמוקעג רָאי 19 וצ רע זיא

 ןייז ואוו ,עקיר

 ןענופעג ךיז טָאה
 ןטכעלשַא ןיא ןַאד

 טָאה רע ןוא בצמ
 וצ ןעמונעג ךיז
 טניז .,יירעדיינש
 ףיז טּביײה ןַאד
 :יטעט ס--ּפ ןָא
 לַאּב:רעטעּברַא רעשידיי רעד ןיא טייק

 ןעװעג זיא רע רעכלעװ ןופ ,גנוגעוו
 עטסקיטכיװ ןוא ןרעינָאיּפ יד ןופ רענייא
 .יד ןופ רעיוּב רעד ,עקירעמַא ןיא רעוט
 זיא סרעדנווַאּב .סנָאינוי עשידיי עטשרע
 ןייז ךרוד ןסקַאװעג טעטירַאלוּפָאּפ ןייז
 ןופ קיירטש:לַארענעג םעד ןופ גנוריפנָא
 :געק רעפרַאש ַא .רעכַאמ(:נזיוה):סטנעּפ
 טָאה ,סנָאינוי עלענָאיציזָאּפָא ןופ רענ
 ןענָאיל:עד ןגעק ּפמַאקַא טריפעג רע
 ןיא ."טַאלּב דנעבא; םעד ןגעק ןוא
 נַאגרַא וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה 1
 עכלעוו ,רעטעּברַא= רעדיינש יד ןריז
 רערעווש ַא ןיא ןענופעג ןַאד ךיז ןּבָאה
 :ַאּב םעד טריפעגנָא טָאה ןוא ,עגַאל
 סָאװ ,1913 ןופ קיירטש-רעדיינש ןטמיר
 רעטנזיוט רעגנילדנעצ ןגױצעגנײרַא טָאה
 ,100,000 רעּביא ןײלַא י"נ ןיא ,רעטעּברַא
 =נערּב ,םישדח 3 רעּביא טרעיודעג ןוא
 רעד ןופ גנודנירג רעד וצ קידנעג
 ןעועג ךיוא זיא רע ,?דעטײמַאגלַאמַאק
 :קרעװעג עשידיי יד ןופ רַאטערקעס
 :עט ןעוועג ,(15--1914 ןוא 1902) ןטפַאש
 יד רַאפ טעּברַאספליה רעד ןיא קיט
 ,ןעמָארגָאּפ ןוא המחלמ רעד ןופ תונּברק
 סָאװ ,ןטַאגעלעד יירד יד ןֹופ רענייא
 ןריזינַאגרָא וצ טקישעג טָאה "טניָאשזדװ
 :עּפש ןֹוא עּפָארײא ןיא טעּברַאספליה יד
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 ,דנַאּברַאפנטַאה ןוא עניַארקוא ןיא רעט
 =ךייװ םעד טעדנירגעגטימ טָאה רע ואוו
 ,רענדער סלַא טנכייצעגסיוא .,?םָאקזעג
 =רעד טייקיטעט עשיטסילַאנרושז ןייז זיא
 ,"סטרעװרָאֿפע ןטימ ןדנוּברַאפ טּפױה
 ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ןכלעוו ןופ
 ?וצ ןרַאפ טייצ עסיוועג ַא ,רעדנירג יד
 ?ער רעד וצ ןַאהַאק .ּבא ןופ ןעמוקקיר
 טקילײטַאּב ןוא רָאטקַאדער ךיוא עיצקַאד
 ?רַאפ טימ גנוטייצ רעד ןיא םויה:דע ךיז
 ןגעװ בור סָאד ,ןעלקיטרַא ענעדייש
 יד ןופ רענייא סלַא .ןגָארפ?רעטעּברַא
 :רַא עשידי עטמיטשעג לַאנָאיצַאנ רעמ
 רע זיא ,עקירעמַא ןיא רעריפ * רעטעּב
 *רעטעּברַא רעד ןופ רעריּפנָא סלַא קיטעט
 ןעוװעג רָאי ייווצ ,י"א רַאפ עינַאּפמַאק
 עיסימָאקסגנודליּב רעד ןופ רעציזרָאפ
 ךיז טכַארטַאּב ןוא גניר:רעטעּברַא ןופ
 רעשידי רעד ןופ רעננעהנַא ןַא רַאפ
 ,לוש ןוא ךַארּפש

 ןוא רעיוּב יד ןופ ךענייא, ,רעדנַאסקעלַא .ז

 ןיא סנָאיני דײרט עשידיא יד ןופ רערחיפ

 ;1925 1פ/ש1| ןופ "גָאט/ ןיא ,"עקירעמא
 ,1926 30/ןיִק ןופ "סטרעװרָאפ ןיא לקיטרַא*ײליּבוי

 (סמיישור) ,י .י יקסרעוומ-ןייּפ
 2ַאמ ןיא ,ּבעג ( -- 1895)

 עטוג ַא ןעמוקַאּב ,ּבוג רעוועיק ,ווערַאק
 1912 ,שיסור ןוא שִיערּבעה ןיא גנויצרעד
 טניז .עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא
 רעד ךיוא ,רעדיל טכעלטנפערַאפ 3
 :טייצ עשידיי ענעדיישרַאפ ןיא ןעגנולייצ
 ,"רעירוק רעשידיא; רעגַאקיש יװ ,ןטפירש
 ?נעכָאװ סרעללימ,} ,"סדנוקח ,"טייצ ידח
 ?ּפמעק רעשידיא ,, ,?טייהיירפע ,"טפירש
 2עגַאט סעשידיימ ,"םענייניא; ,"רעפ
 ?עמיטש טעשידיא רעיגרָאפילַאקו ,"טַאלּב

 "רעדיל:רעגענא טצעזעגרעּביא ַא"צ ,ַא"א
 .ָאגוה ןָאטסגנעל ןוא ןילוַאק יטנוַאק ןופ

 עשילגנע ענעדיישרַאפ ןופ רעטעּברַאטימ

 :ו ,ןטפירשטייצ

 טבש ו"ט) יכדרמ-לארשי טרעּפײּפ
 :ָאקליװ ןיא ,ּבעג ( -- 1
 'ר ,רעטָאפ ןייז ,טנגעג רענוװָאק ,רימ
 סנואג רענליוו םעד ןופ ,רענַאדיײק לשריה
 :ייא ןַא--רצ ןטייווצ םעד ןופ ןוא החּפשמ
 ןוא גיהנמ םעד ,טרעּפײּפ ץרעה 'ר ןופ לקינ
 ענָאטלַא ןיא תוליהק עשידיי יד ןופ סנרּפ
 רעסיורג ַא ןעוועג זיא ,גרוּנמַאה ןוא
 דמערפ טינ םגה ,םימש ארי ןוא ןדמל
 טימ טנרעלעג ןײלַא ןוא ,הלּכשה ןופ
 ַא רַאפ םיא קידנטיירג ,דומלּת ןוז ןייז
 ןופ םותי ַא ןּבילּבעג רָאי 12 וצ .בר
 =גוא ןרָאװעג ןגיוצרעד רע זיא ,רעטָאפ
 'ר רעטעפ ןייז ןופ ההגשה רעד רעט
 :ָאקליװ םעד ןופ ןוא שעכימ עוולעוו
 ,שטיװָאניּבַאר ןימינב 'ר בר רערימ
 ןופ םיפדור ןוא םיאנק עפרַאש -- עדייּב

 ןופ העּפשה רעד רעטנוא רעּבָא ,הלּכשה
 םעד ןיא ןײרַא .ּפ זיא םולּבנעיליל ,ל ,מ
 טָאה סָאװ ,םיליּכשמ עגנוי יד ןופ זיירק
 :ץּפש .ןעמולּבנעיליל םורַא טריּפורג ךיִז
 ,ןַאדײק ןיא טנרעלעג ךָאנ רע טָאה רעט
 :ױרג יד ןענַאטשעגסױא ,עװלעודָאּפ ןיא
 טכָאקעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,המחלמ עס
 ,"דומלּתה תוחראח סמולּבנעיליל ּבילֹוצ ןַאד
 ,עװָאנעקַארק ןייק טַאהעג הנותח ךָאנרעד
 ךוניח ןופ םינינע ןיא קיטעט ןעועג
 :רַאפ טגעלפ רע ואו ,טעטש עלַא ןיא
 ךרוד טקריוועג ,טפעשעג ּבילוצ ןעגנערּב
 :ץרא בושי ןופ ןויער םעד רַאפ תושרד
 ןּבױהעגנָא טשרע ךיז טָאה סָאװ ,לארשי
 סע תעשּב ,1880 ּבײהנָא .ןקעוורעד וצ
 רעד ןופ םָארטש רעד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה
 ?עגסיוא ,ּפ טָאה ,עיצַארגימע רעשידיי
 רָאי רָאּפ ַא ,דיַאלגנע ןייק טרעדנַאװ
 :עג ךָאנרעד ,םַאגנימריּב ןיא טכַארּברַאפ
 :ַאט ַא טריפעג ואוו ,ןָאדנָאל ןיא טגיואוו

 ןייק ןעמוקעגרעּבירַא 1896 ,טפעשעגײקַאּב
 טנפעעג גרוּבסענַאהָאי ןיא ,עקירפַאםורד
 1903 ,טפעשעג ןייז ןופ גנולײטּפָא ןַא
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 ךיז ןוא דנַאלגנע טזָאלרַאפ ןצנַאגניא
 זיא רע ואװ ,ןָאטּפײק ןיא טצעזַאּב
 רעוט:ללּכ עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא
 ךיז טָאה .ּפ .םינקסע עשיטסינויצ ןוא
 יד ןיא טקילײטַאּב טייצ וצ טייצ ןופ
 יװ ,עקירפַא:םורד ןופ ןּבַאגסױא עשידיי
 :ירפַא רעדח ,"ףַארגעלעט רעדח ,"רואהז
 טָאה ,ןַאמּפָאה .ד .נ ןוכ ר"א "רענַאק
 ןיא ךיוא--םיריש ,ןעלקיטרַא ןּבירשעג
 שידיי ןיא ךוּב ַא טסַאפרַאפ ןוא שִיערּבעה
 ענעּבילקעג רעדָא םינינּפה טוקליז טיא
 .םַאו ןיא םיכשמה ןיא טקורדעג) "לרעּפ
 :שטנעמ ףיוא עריטַאס ַא -- ("רענַאקיר
 ,ןטיז עכעל

 206--198 ז"ז , תונורכוה רפס, ,ןַאמפָאה ,ד ;נ

 ,(דליּב ס--ּפ טימ)

 -- 189.) הקבר-לחר טרעּפייּפ
 ;וװָאק ,עװָאדַאש ןיא .ּבעג ( |

 ךיוא יו רדח ןא טנרעלעג .טנגעג רענ

 ןוא ךנּת ,שיערּבצה ,שידיי -- טַאװירּפ
 סלַא טכַאמעגכרוד ,םידומיל ענײמעגלַא
 ?ביג ןסַאלק 5 ןופ סרוק םעד ןרעטסקע
 ןַיײק טרעדנַאװעגסױא 1913 ףוס ,עיזַאנ
 ןּבירשעג רָאי 13 וצ ןיוש .עקירפַא:םורד
 שידיי ןיא יז טָאה ,שיסֹור ןיא רעדיל
 ןיא "דנעלעװ דיל ַא טימ טריטויּבעד
 ?טנפערַאפ רעטעּפש ,1914 "רענַאקירּפַאז
 :ידיי רעגרוּבסענַאהָאי יד ןיא רעדיל טכעל
 ,(1914) "טסינויצ רעדז יװ ,ןּבַאגסױא עש
 :ַאקירּפַא רעד, ,(1916) "טרָאװ עיינ סָאד
 ,(1923) "עקירפַא?םורדח ,"רענ

 ןופ רעסַאּפרַאפ -- ,מ ןיימשנעסמיּפ
 :סירָאמוה--"עלעּבייל ןוקּתח ןענַאמָאר יד
 -- עדייּב) יהאוצ ידי ןיא ,ןַאמָאר רעשיט
 : ,(1894 ,גרעּבמעל

 -- 1894 1/װװ) השמ יקסװעשטניּפ
 :עּב ,יטשענעלעט ןיא .ּבעג (

 ַא ןוא לּבוקמ ַא ,רעטָאפ ןייז ,עיּבַארַאס
 גנערטש ַא ןּבעגעג םיא טָאה ,ןירוא-רּב
 ןירַא ,ּפ זיא רָאי 16 ֹוצ .גנויצרעד עשידיסח
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 =ףעשט םייח ןופ הבישי רעסעדָא רעד ןיא
 =װַאר ,קילַאיּב טימ טנעקַאּב ך'ז ,ץיװָאנ

 ןוא ַא"א םירפס=רכומ עלעדנעמ ,יקצינ
 :ועל ןיא םיריש עשיערּבעה טקורדעג
 ,"םיחרּפה6 סרענ
 סנויצ:ןּב ש
 ןב פ"א "תדלומח
 רָאי 19 וצ ,הרש

 :רֵא ןייק קעװַא
 .גוא ואוו ,עניטנעג
 שריו רעד רצעט

 עיניּפ ןופ גנוק
 וצ ןּבױהעגנָא ץֹּכ
 =סָאנעוּב רעד ןיא רעדיל , עשידיי ןּביירש

 עכלעוו ,?גנוטייצ רעשידיאק רעסערייא

 ןופ ןרָאװעג טקורדעגרעּביא ךיוא ןענייז
 1918 .ןעגנוטייצ עשינַאקירעמַא-ןופצ יד
 גנולמַאז?רעדיל עניילק ַא ןּבעגעגסױרַא
 ןופ עּבַאגסיוא עטשרע יד ,"טיווצ/ ט"א
 =לעװ ,עניטנעגרַא ןיא רעטכיד ןשידיי ַא
 םעג ןעמונעגפיוא םערַאװ רעייז זיא עכ
 עניטנעגרַא ןיא ,קיטירק ױעד ןופ ןרָאװ
 ?טלעוורעטנוא ןַא טריפעג טייצ עסיוועג ַא
 םוצ ןעמוקעג ןיא סע ןכלעוו ןיא ,ןּבעל
 םעד ןופ טנעמַארעּפמעט רעד קורדסיוא
 ןָאטעגנײרַא ךיז ךָאנרעד .רעטכיד ןגנוי

 :ָאסָאעט ענייז ןופ ןוא עיּפָאסָאעט ןיא
 עמעָאּפ ַא טכעלטנפערַאפ רעדיל עשיפ
 ,"רעדעפ רעד, ןיא "האובנ עטצעל יד;

 .טנפערַאפ טינ ךָאנ ענייז ןשיווצ ,י"נ
 ןעלקיצ ךיוא ךיז ןעניפעג םיריש עטכעל
 ,רוטַאנ רעשינַאקירעמַא:םוױד רעד ןופ
 :ַאװצ .ַא"א עיליזַארּב ,עניטנעגרַא ןופ

 ?עגרעּביא ןענַאמרעזַאלג לאומש טימ ןעמ

 .םירישה רישח סעטרעופַאמלַא טצעז
 מיה ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ 1921 ףֹוס
 :נידַאּב יד ואוו ,עיּבַארַאסעּב ןיא ,טָאטש
 רעד רַאפ קיטסניג וצ טינ ןענייז ןעגנוג
 ךיז .רעטכיד ןשידיי ַא ןופ גנולקיוו טנַא
 ?עטיל םעד ןיא טנכייצעגסיוא סנטצעל
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 עשירַארעטילװ יד ןופ סרוקנָאק ןשירַאר
 "רחוס ַא ןופ גנַאזעגק ןייז טימ "רעטעלּב

 ,(56 ימונ ןיא)
 -- 1812 5ןט) דוד יקסניּפ

 ?עיגד:ןפיוא:װעילהַאמ ןיא .ּבעג (

 ןיא גנויצרעד עטשרע יד ןעמוקַאּב ,רעּפ
 ןרָאפעגרעּבירַא רַאי 13 וצ רע זיא ,רדח
 ןרעטלע ענייז טימ

 ,עװקסָאמ ןייק
 טָאה רע  ואוו
 טימ קיטייצכיילג

 םידומיל עשידיי
 ךױא טנרעלעג

 ?2גגעג ענײמעגלַא
 91--1890 ,ןדנַאטש
 טּב ;לעג רע טָאה
 ןייק ןרָאפעגקעװַא ךָאנרעד ,קסּבעטיװ ןיא
 ,ןיצידעמ ןרידוטש וצ הנווּכ רעד טימ ןיוו
 טרינַיור טָאה עװקסָאמ שוריג רעד רעּבָא
 ךיז ןַאד ןּבָאה עכלעוו ,ןרעטלע ענייז
 1892 ּבײהנָא ןוא ,עשרַאװ ןיא טצעזַאּב
 :ַאּב ךיז ןוא ןיוו ןופ ןעמוקעגקירוצ ,ּפ זיא
 וצ ,רערעל סלַא עשרַאװ ןיא טקיטפעש
 ס--ּפ טיוטפיוא רעד טרעהעג טייצ רענעי
 ןיא ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 רעטצָארּפשעגפיױא סָאװ.רָאנ רעגנוי רעד
 .ּפ טָאה ןּביירש ,גנוגעוװַאּב 2 רעטעּברַא
 טָאה רָאי 11 וצ ;ירפ רעיײז ןּבױהעגנַא
 עמַארד ַא טסַאפרַאפ טַאהעג ןיוש רע
 ןיא ןוא עװקסָאמ ןיא ,רעטעּפש ךיוא ןוא
 ענייז ןעװעג ךישממ יוע טָאה ,קסּבעטיװ
 טָאה קסּבעטיװ ןיא ,ןווּורּפ עשירַארעטיל

 ,ךַאז ערעסערג ַא ןּבירשעגנָא ַא'צ רע
 2ַאּב רעד וצ טריפעג םיא טָאה עכלעוו
 ןענַאזעניד ןוא ןצרּפ טימ טפַאשטנַאק
 עשרַאװ ןיא ךוזַאּב ןטשרע ןייז תעשּב

 רע טָאה 1891 ףוס .ןיװ ןייק געוו ןפיוא
 ףיוא עריטַאס עטנַאקַאּב ןייז ןּבירשעגנָא
 2יורג רעדע רעוט:ללּכ עלַארעּביל ערעזנוא
 רע רעכלעוו טימ ,"דניירפ:ןעשנעמ רעס
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 =זיוה? סרָאטקעּפס ,מ ןיא טריטויּבעד טָאה
 ?רַאפ ךיוא טרָאד ,(1894) 111 "דניירפ
 -עפ ןשיטסירָאמוה-שיריטַאס ַא טכעלטנפע
 ןימ ַא) "ץניװָארּפ רעד ףיואק ןָאטעיל
 =רעּביא עקידרעטעּפש ענייז ֹוצ ריפניירַא
 ןוא ("ךעלטעטש ןוא טעטש; ט"א ןטכיז

 ףיואע לקיטרַא ןשיטירקשיטסיצילּבוּפ ַא
 ּפ"א "ץננט=ךילסיפרעטניה ץטימ המחלמ
 --קרעוו ענייז ןוא ץבעי באז ןגעק -- ינולּפ
 ןיא ,םשוח ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה סָאװ
 ןיא ךיוא יװ ,ענייז ןכַאז עלַא עקיזָאד יד
 ןיא) "ךָאי רעד ּבָארַאװ גנולייצרעד רעד
 =ַאק ןעשידוי רעװַאשרַאװ, סגרעּבלעּפע .ה

 :ײלק/ רעדליּבנסַאג יד ןיא ,("רַאדנעל
 :ָאילּביּב רעשידויא סעצרּפ ןיא) ײןעטייקגינ
 ןרעה טזָאלעג ךיז ןּבָאה (1894 ,111 ,"קעט

 רעשידיי רעד ןיא רענעט עטסיירד עיינ
 םוצ ןפורעג ןּבָאה עכלעוו ,רוטַארעטיל
 רעד ,עיצקַאער רעשידיי רעד ןגעק ּפמַאק
 גנוגעווַאּב רעד רעטנוא רעטריקסַאמרַאפ
 טקעװעג ,"הרורּב הפשק ןוא ןויצ:תּביח ןופ
 .רעטעּברַא רעשידיי יד טסעטָארּפ םוצ
 ,ןצרּפ טימ טנעָאנ ןעגנַאגעגפיונוצ ךיז
 יד ןיא טריפעגנײרַא טָאה .ּפ ןכלעוו
 טָאה ,ןזײרק:רעטעּברַא עוויטַאריּפסנַאק
 רַאּפ טייקיטעט עוויטקַא ןַא ןּבױהעגנָא .ּפ
 גייצקרעוו סלַא רוטַארעטיל חעשידיי רעד
 .גנֹוגעװַאּב רעלַאיצַאס רעינ רעד ןופ
 טריפעגנָא רע טָאה ןצױּפ טימ ןעמַאזוצ
 טָאה סָאװ ,ןטנעדוטס עשידיי ןזיירק ַא
 =רַאװ ןיא טעדנירגעג טייצ רענעי וצ ךיז
 וצ ןוא ןּבעגוצסױרַא קעוװצ ןטימ עש
 עכעלטפַאשנסיװ : רעלוּפַאּפ ןטײרּפשרַאפ
 עשידי יד רַאפ רעכיּב ןוא ןיושַארּב
 =עּפס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ;ןסַאמ
 =סיוא:ץרּפ .ל יח ג"א גַאלרַאפ רעלעיצ
 ןּבירשעגנָא טָאה .ּפ ןכלעװ רַאפ ,יןעּבַאג
 ןופ ןצונ םעד ןזייווּוצפיוא--ריפניירַא סלַא
 גנולייצרעד יז--טּפַאשנסיװ ןוא גנודליּב
 ןשידיי םענייש ַא טימ השעמ ַא--"המלש 'רח
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 רעד ףיוא סָאװ ,ןסחי ןוא ןדמל ַא ,סָאּבעלַאּב
 ?ילעּב עטושּפ טימ טנעָאנ רע טרעוו רעטלע
 עטצעל סָאד ּפָא ייז טיג ןוא תוכאלמ
 ןקיבלעז םעד ןיא ,ןּבעל ןייז ןופ רָאי

 :ַאּב ןייז סױרַא טלָאמעד ךיוא טייג ג"פ
 פ"א "ןעפפַא יד םערּב ןופ גנוטעּברַא
 .קיטייצכיילג ;(1894 ,עשרַאװ) סלוּפ .ד
 אדיוג קחצי ןופ ג"פ םעד ןיא ןעניישרע
 טלעטשעג ךיז טָאה רעכלעוו: ,(ןירָאג עז)
 ס --פ ,ןּבַאגפיוא ענעגייא יד רעפעגמוא
 ּבָארַאפ ןוא ידניירפ?ןעשנעמ רעסיורג רעד
 ?וטס רעד זַא .(1894 ,ענליוו) "ךָאי רעד
 טימ ץרּפ טָאה ,ןלַאפעצ זיא ןיירקנטנעד
 ,ןרָאטקעּפס ךיוא קידנעיצוצ ,ן -- ּפ טימ
 ןירעגעווש סרָאטקעּפס ןופ ףליה רעד טימ
 ,(יורפ ס--ּפ -- 1897 טניז) ןַאמפיוק לדָאה

 ,לּבור 150 ןּבעגעג ףיורעד טָאה עכלעוו
 :ַארעטילזּב"מז ַא ןּבעגוצסױרַא ןטערטעגוצ
 טעצרּפ ,ל ,י--ךָאנרעד ןוא "ןעּבעל ןוא רוט
 זיא .ּפ עכלעוו ןופ ,"ךילטעלּב:בוט:םויז
  ,רעטעּברַאטימטּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג

 (1895) 'ןעּבעל ןוא רוטַארעטילא ןיא
 גנולייצרעד ןייז טקורדעגּפָא רע טָאה
 טימ ןעמַאזוצ טָאה עכלעוו ,"תרשמ םייח?
 ןכַאז סעצרּפ עטכעלטנפערַאּפ טרָאד יד
 "גיװש עיצנָאּב; ןוא "לעמיירטש סָאד;
 עיינ יד ףיוא גנוקריוו עסיורג ַא טַאהעג
 2ָאוער ערעסערג ַא ךָאנ .רעטעּברַא עשידיי
 יד טַאהעג ןּבָאה עלָאר עקידנריזינָאיצול
 קרַאטש ןּבָאה עכלעוו ,ײךילטעלּב:בוט:םויז
 :ַאיצָאס יד ןטײרּפשרַאפ וצ ןפלָאהעגטימ
 רעשידיי רעד ףיוא ןעגנומיטש עשיטסיל
 :ידיי רעד ןופ ןרעינָאיּפ יד ייּב ןוא ,סַאג
 ןעמָאנ רעד זיא גנוגעוװַאּב:רעטעּברַא רעש
 ץרּפ יו קיליײה ױזַא טעמּכ ןעוועג ןַאד ,ּפ
 ןגיוצעגקירוצ דלַאּב ךיז טָאה רָאטקעּפס)
 ;םוי} יד ןופ ןָאט ןלַאקידַאר וצ םעד ּבילוצ
 ןופ .ּב 2 עטצעל יד ןיא ןוא "ךילטעלּב:בוט
 :רָאג ןיוש רימ ןעניפעג ײדניירפזיוה? ןייז
 יד רַאפ טלעג ןפַאש וצ ידּכ .(.ּפ ןופ טשינ
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 =עגקעװַא ךיז ,ּפ טָאה ,ןּבַאגסױא עקיזָאד
 .ליוו טכוזַאּב ,ץניװָארּפ רעד ףיוא טזָאל
 ןפַאש ןפלָאהעג ,וועילהָאמ ,קסבעטיוו ,ענ
 :רָאפ ,"ןטעטימָאק עשינָאגרַאשזח ג"א יד
 רעּבָא ,קרעװ סעצרּפ ןוא ענייז טנעיילעג
 ,לכַאמ רעד ןופ סעיסערּפער יד ּבילוצ
 יד ףיוא גיוא ןַא ןפרָאװעג טָאה עכלעוו
 =טלעג ּבילוצ ךיוא יו ,"ךילטעלּב?בוט:םויז
 טזמעג עּבַאגסױא יד ךיז טָאה לגנַאמ
 ךיז .ּפ טָאה 1896 גניליױפ ,ןלעטשּפָא
 עג טָאה רע ואוו ,ןילרעּב ןיא טצעזַאּב

 עג ,טעטיסרעוװוינוא ןיא סעיצקעל טרעה
 דנעבאק רע:י"נ ןראפ ןעגנולייצרעד ןּבירש

 ּפ"א ןעלקיטרַא ןוא סלוּפ ,ד ּפ"א "טַאלּב
 םענעגייא םעד ןיא ,סוזָאידוטס ןוא קפוד
 םעד טעדנירגעג ןילרעּב ןיא רע טָאה רָאי
 =עגסױרַא טָאה סָאװ ,"טסייג:טייצז ג"פ
 "רענעלַאפרַאפ ַאװ גנולייצרעד ןייז ןּבעג
 ןָאזדיװַאד ןסיוועג ַא ןופ רושָארּב ַא ךיוא)
 .נטנעדוטס רעד טָאה ךיוא ;(?םזיניװרַאד;

 ייווצ ס.-ּפ ןּבעגעגסױרַא "גנודליּבא ןייארַאפ
 =העל ידק ט"א עיגָאלָאיזיפ רעּביא ךעלכיּב
 ?רעּב) ןיפדרָאמ .ד פ"א יןעּבעל ןופ ער
 .ּפ טָאה טײצ עסיוועג ַא ,(1897 ,ןיל
 =ַאֹּב ךיז טָאה ,ץייווש ןיא טּבעלעג ךיוא
 :ימ ןסיוועג םעד ןריזיגַאגרָא ןיא טקילײט
 םייח ר"ד טימ שידיי ןופ דניירפ יד ןופ גניט
 ןיא ןפורעגפיונוצ ,שארּב ןיקסוװָאלטישז
 ןשיטסינויצ ןכָאנ ןגרָאמ ףיוא לעזַאּב
 ףיוא רע זיא 1899 רעּבמעצעד ,סערגנָאק
 "טַאלּב דנעבאק םעד ןופ גנודַאלנײא רעד

 רעטנעָאנ ַא ןעװעג ,י"נ ןייק ןעמוקעג
 רעד ןופ רָאטקַאדער ןוא רעטעּברַאטימ
 רעד ןופ גנולײטּפַא רעשיטסירטעלעּב

 ויא רעטקַאדער רענײמעגלַא) גנוטייצ
 םעדכָאנ ,ןָאסּפמיס ןַאמרעה ןַאד ןעוועג
 ?קַאדער יד טזָאלרַאפ טָאה רעעּב ,מ יװ

 רעכעלטנכעװו ריא ןופ ךיוא יו ,(עיצ
 ר"א) "גנוטייצ רעטײּברַא יד? עּבַאגסיױא
 ?עווש רעד ּבילוצ .(גרעּבסָאלׂש ףסוי ןופ
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 רעד--"פ .א .ס/ רעד ןופ עגַאל רער

 ,ןָאיללעד ןוכ ײטרַאּפ רעלענָאיציזָאּפָא
 םעד ןופ סקואו םעד ּבילוצ ךיוא יו

 יָאד יד ןּבָאה ,"סטרעװרָאפ ןשירענגעק
 *.ּפ .א ,סח רעד ןופ ןענַאגרָא עדייּב עקיז
 דנעבאפ) טלעטשעגּפָא ךיז 1902 ןיא
 רעטײּברַאװ ,לירּפַא ןט13 םעד -- ?טַאלּב

 ןוא (רעּבמעװַאנ ןט16 םעד -- "גנוטייצ

 טעדנירגעג זיא םורַא רָאי 2 ןיא טשרע

 סָאד -- רעריא ןַאגרַא רעינ ַא ןרָאװעג
 8/א טנױ) "רעטעּברַא רעד, טַאלּבנכָאװ
 טימ ןוא ,גרעּבסַאלש ףסוי ןופ ר"א (4

 :רַאפ ןעװעג .ּפ זיא "רעטעּברַא םעד;

 .ןיא ,(1911) גנַאגרעטנוא ןייז זיּב ןדנוּב

 ןּבָאה עכלעוו ,ןעגנוטייצ יירד עקיזָאד יד
 2עג רעד ןיא עלַאר עסיורג ַא טליּפשעג
 :ַאּב-רעטעּברַא רעשידיי רעד ןופ עטכיש
 =טנַא .ּפ טָאה ,רוטַארעטיל ןוא גנוגעוו
 :יטעט עשירַארעטיל עוויסנעטניא ַא טלקיוו
 ןופ ײר עצנַאג ַא טכעלטנפערַאפ ,טייק
 ךס ַא ךיוא ,ןעגנולייצרעד עטסעּב ענייז
 ןגעװ ןעלקיטרַא ,ןעלקיטרַא עשיטירק
 ןּבעגעגסױרַא ייז ןיפ עירעס ַא) רעטַאעט
 ,"ַאמַארד עשידיאק סָאד ט"א םרָאפכוּב ןיא
 ,(48 ז"ז ,1909 ,יינ ,ןַאמרעקורד ,ש ג"פ
 יד טריפעג ךױא .ַא'צ "רעטייּברַאפ ןיא
 סָאװ ,"ןָאיַאר ס'דנוּב םעד ןיא; גנולײטּפָא
 עקירעמַא ןיא ןסַאמ עשידיי יד טָאה
 רערענָאיצולָאװער רעד טימ טנעקַאּב
 =סור ןשירַאצ ןיא "דנוּב+ ןופ טייקיטעט
 רעד ןופ קיננעהּפָאמוא ןייז וצ ידּכ ,דנַאל
 =נירגעג רע טָאה ,טעּברַא רעשירַארעטיל
 ןצנַאגניא ןּבירשעג ןוא יירעקורד ַא טעד
 יד טציטשעג ךָאנ טפָא ,רַארָאנַאה ןָא
 ןטערטעגפיוא ,טלעג סעמוס טימ גנוטייצ
 ;עטיל סלַא ,ןעגנוזעלרָאפ טימ ריא תבוטל
  "רעטיײּברַאװ ןֹופ רָאטקַאדער רעשירַאר
 רעד ןיא טריפעגסיורַא ךיוא רע טָאה
 עשידײ עײנ יײר עצנַאג ַא רוטַארעטיל
 ךיז טָאה .ּפ .רעלייצרעד ןוא רעטכיד
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 ענעדיישרַאפ ןיא טקילײטַאּב ךיוא

 =ַעמַא ןופ ןטפירשטייצ עשידיי ערעדנַא
 רעד. ,"טפנוקוצח יו ,טּפָארײא ןוא עקיר
 5ַאזוצ 1912 ,וו"זַאא "דניירפ רעדא ,"דֹוי
 ן.עגעגסױרַא גױעּבסָאלש ףסוי טימ ןעט
 לַאנרושז ןשיטסילַאיצָאס = שירַארעטיל ַא
 14 סיֹורַא) ?טפירשנעכָאװ עשידיא יד;
 ףיז םָארגָאּפ רעוועינעשעק ןכָאנ .(מונ

 עלַאנָאיצַאנ טימ ןעגנורדעגכוד רעמ ץלַא
 =סיוא םוצ ןיוש ןעמוק עכלעוו ,ןעגנומיטש

 עידעגַארט רעטסַאפרַאפ ןַאד רעד ןיא קורד
 ןּבעגעגסױרַא טשרעוצ) "יבצ עילימַאפח
 =ימָאק ןשידנעלסיוא םעד ןופ לַאגעלמוא
 רעטעּפש ,עווענעשז ןיא "דנוּבז ןופ טעט
 ג"פ ןשידנוּב םעד ןופ טקורדעגרעּביא
 טימ .ּפ טָאה ,(1905 ,עגליוו ,"טלעװ יד;
 יִלעֹוּפ םוצ טרעטנעענרעד ךיז טייצ רעד
 םעד טריטקַאדער 1916 טניז ,םזינויצ
 ,"רעפּפמעק רעשידיא רעדח ןַאגרָא-צ"ּפ
 םעד ןופ רָאטקַאדער-ףעש רעד ןעוועג
 יד ןופ ענייא -- ,"טייצ/ יד טַאלּבגָאט
 ןעגנוטייצ עשידי עטסערג ןוא עטסעּב
 =נַאגעגסױרַא זיא סע ןעו ןענייז סָאװ
 ײטרַאּפ רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא -- ,ןעג
 :ּפעס) םישדח 20 רעּביא ןופ ךשמ ןיא
 טמענ ,ּפ .(1922 לירּכַא -- 1920 רעּבמעט
 טעּברַא:ײטרַאּפ רעד ןיא לײטנָא ןַא ךיוא
 טקילײטַאּב ךיז ,ק"צ ןופ דילגטימ סלַא
 ץנערעפנַאק:טלעװ רעטסקעז רעד ןיא
 ןַאד ,1922 ןילרעּב ןיא צ"ּפ יד ןופ
 =נעצ עשִיעּפָארײא ערעדנַא טכוזַאּב ךיוא
 ?לוק ןשידיי ןיא קיטעט ;י"א ןא סרעט
 =ייא ןעוועג ,ןּבעל ןכעלטפַאשלעזעג:רוט
 רעשידי רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענ
 ?טימ ןוא י"נ ןיא טפַאשלעזעג:רעטַאעט

 !?טילַאעטװ ןַאגרָא ריא ןופ רעדנירג
 רעגנילדנעצ ןופ ךשמ ןיא ןדנוּברַאפ

 עג רע טָאה ,עסערּפ רעד טימ ןרָאי
 יֵלַּבֹוּפ ןוא עשיטילַאּפ ליפ רעייז ןּבירש
 וצ טקריװעג ןוא ןעלקיטרַא עשיטסיצ
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 יד ןופ ָאװינ: רוטלוק סָאד ןּבייהרעד
 טּפמעקַאּב .,עקירעמַא ןיא ןסַאמ עשידיי
 ;ביא טקעװעג ,םזילַאנרושז ןלעג םעד
 יל רעטסנרע רענייר רעד רַאפ סערעט
 רענייא זיא .ּפ -- .גנופַאש רעשירַארעט
 ןופ רעייטשרַאפ עטסנעזעעגנָא יד ןופ
 רענייא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד
 ןיא .רעפַאשטימ ןוא רעיוּב עריא ןופ
 ןפַאש ןייז ןופ דָאירעּפ ןטשרע םעד
 סָאװ-רָאנ רעד טימ ןדנוּברַאפ וויטקא

 :ַאּב-רעטעּברַא רעשידיי רענעמוקעגפ יוא
 ,רעטשרע רעד ןעװעג רע זיא ,גנוגעוו
 ידי רעד ןיא טריפעגנײרַא טָאה סָאװ

 סלַא רעטעּברַא םעד רוטַארעטיל רעש
 :לעזעג ןױעדנוזַאּב ַא ןופ רעייטשרָאפ
 סלַא טינ ךָאנ ּבױא ,סַאלק ןכעלטפַאש
 ןגעק סַאלקח סלַא זיא ,"ךיז ןיא סַאלקײ
 ןעגנולייצרעד יד ןיא ."ןסָאלק ערעדנַא
 :עג רע טָאה דָאירעּפ ןקיזָאד םעד ןופ
 גָארַּפ םעד ןופ גנוכַאװפיוא יד טרעדליש
 טסעטָארּפ ןכעלשטנעמ ןוא ןשירַאטעל
 ןעמונעגפיוא ,רעטעּברא עשידיי יד ייּב
 ןופ ,טיונ רעייז ןופ ןזַאפ ענעדיישרַאפ
 ?עדיא ַא ,ּפמַאק רעייז ןופ ,ןדייל ערעײז

 :ַאֹּב ןשיטע-לַאיצָאס ַא טימ רעטכידנע
 :רעטעּברַא ענייז ןיא .ּפ זיא ,ןייזטסואוו
 רעטיוועג ַא ןופ יירפ טינ ןעגנולייצרעד
 ערעסעּב ענייז ןיא רעֹּבָא ;ץנעדנעט

 שינַאגרָא ץנעדנעט עקיזָאד יד זיא ןכַאז
 רעד ןופ עידעגַארט יד .טלצרָאװרַאֿפ
 יז יו ,טיײקכעלנעזרעּפ  רעכעלשטנעמ
 ןופ ןכָארּבעג ןוא ןעגנואוצַאּב טרעוו
 יד ןופ רעניא זיא ,ןדנעטשמוא יד
 :טנַא ןוא ,ןפַאש ס--ּפ ןיא ןוויטָאמטיײל
 :לעװ ,רעטעּברַא ןשידיי םעד קידנקעד
 ןטיּברַאפ קרעװ ענייז ןיא טָאה רעכ
 ,ןצּבק ןקידלטעטשניילק ןקידרעירפ םעד
 ןקעלּפטנַא וצ טכוזעג טּפיוהרעד ,ּפ טָאה
 ?מוא סָאד ,עכעלנעזרעּפ סָאד םיא ןא
 ,עכעלשטנעמ ןייר סָאד -- ערַאּבלטימ
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 ןשיוצ ּפמַאק ןכיילגמוא םעד ןוייוו וצ

 רעד ןופ הביבס רעד ןיא ללּכ ןוא דיחי
 גנונעדרָא רעכעלטפַאשלעזעג רעקיטנייה
 רעשילַארָאמ ןוא רעשימָאנָאקע ריא טימ
 :שטנעמ עבושח יד ואוו ,גנוקירדרעטנוא
 טקידיײלַאּב טרעװ טייקכעלנעזרעּפ עכעל
 ?פערק ַא ןיא ןּבירשעג ,טקירעדינרעד ןוא
 ערעסעּב ס-ּפ ןעמעטע .,ןַארּפש רעקיט
 טיקשימרוטש רעד טימ ןעגנולייצרעד
 םזיטַאמַארד םעד טימ ,ןטקילפנָאק ןופ
 עקינילדָארג ןוא עכעלטפַאשנדיײל ןופ
 טנעמעלע רעקיזָאד רעד ןוא ,ןרוטַאנ
 טכַארּבעג ן--ּפ טָאה טײקשיטַאמַארד ןופ
 ןיא ,םרָאפ רעשיטַאמַארד רעד וצ ךיוא
 ,גנֹוכַאש רעשיטַאמַארד רעטשרע ןייז
 רעטקַאגײא ןרעלוּפָאּפ רעייז וּתעשּב םעד
 טריזיטַאמַארד רע טָאה ,(1899) "םירוסיח
 ןשיװצ ּפמַאק םעד--וויטָאמ ןטּבילַאּב ןייז
 טליּפש סָאװ ,רעדניק יד ןוא ןרעטלע יד
 רעשידיי רעד ןופ ןָאפ ןפיוא ּפָא ָאד ךיז
 טלגיּפש ןוא גנוגעווַאּב רערענָאיצולָאװער
 :יזַָאד רעד ןופ העּפשה עסיורג יד ּפָא
 ,םוחּת ןשידיי םעד ןיא גנוגעװַאּב .רעק
 ?ייווצ ןייז ךיוא טרעהעג טייצ רענעי וצ
 :פעש קיזיײא , עמַארד-:רעטעּברַא עקיטקַא
 עטסנעגנולעג ענייז ןופ סנייא -- "לעט
 ןיוש טמוק סע ואוו ,קרעװ עשיטַאמַארד
 וצ גנוגינ ןייז קורדסיוא םוצ טלוּב
 :ליש יז םגה ;עמַארד רעשיגָאלָאכיסּפ
 ןוא ןעגנוָיצַאּב עלַאיצָאס עסיוועג טרעד
 ןטמיטשַאּב ץנַאג ַא טימ ןדנוּברַאפ זיא
 טיג רעטנעצ ריא זיא ,רעגייטשסנּבעל
 ?רעטנוא רעלַאיצָאס ןופ עמַארד יד ױזַא
 :נפַאש רעד ןופ עמַארד יד יװ ,גנוקירד
 ?מַאזגייא ריא ןוא טייקכעלנעזרעּפ רעקיד
 קיוײאק ךָאנ .טלעװ רעד ןיא טיײק
 ץלַאפ טָאה רע זַא ,טליפרעה ,"לעטפעש
 רע סָאװ ,רעטעּברַא םעד ןגעוו טגָאזעג

 :עג ךיז .ּפ טָאה ,ןגָאז וצ טַאהעג טָאה

 ןשידיי ןיא ןטיײז ערעדנַא וצ טדנעו
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 ?ייֹווַצ רעד ןָא ךיז טּבײה סע ןוא ,ןּבעל

 ןופ דָאירעּפ -- רעטסויטקידָארּפ -- רעט
 טּפיױהרעד .טיײקיטעט רעשירַארעטיל ןײז

 ןוא עּביל ןופ ןוויטָאמ טימ ןדנוּברַאפ
 יורפ יד .ןעמעלּבָארּפ עשידיײנלַאנָאיצַאנ
 ,עויטקַא ןַא טעמּכ קידנעטש זיא .ּפ ייּב

 עכלעוַא סלַא ןוא .רוטַאנ עשימרוטש ַא

 ןופ רעטנעצ ןיא ךיוא טּפָצ יז טייטש
 שימרוטש ; ןעגנולייצרעד:רעטעּברַא ענייז

 סָאװ ,עּבילנעיורפ יד ךיוא זיא סייה ןוא
 ײר רעצנַאג ַא ןיא טרעדלישעג טָאה ּפ
 ,"גנוכַאװרעװ יו ,ענייז ןעגנולייצרעד

 ןיז ןַא"א "עּבעילפ ,"טסייגידרע רעד.

 ןוא ןסױטשנעמַאװצ ןלָאמ וצ גנוגײנ
 ןיא ךיוא סױרַא ךיז טזייוו ןטסַארטנַאק

 :רעּביא ס--ּפ .ןעגנולייצרעד עקיזָאד יד
 סעמעט עשיטנַאמָאר:לַאנָאיצַאנ וצ גנַאג
 ?געס הּתעשּב ןייז ךרוד טנכיײצַאּב טרעוו
 -- "יבצ עילימַאפװ עמַארד רעלענָאיצַאס
 ןוא ןטצעל םעד ןופ עידעגַארט= רעד

 טָאה רָאטװַא רעד ואװ ,"ןדיי ןקיצנייא
 רעד -- השמ 'ר ןופ טלַאטשעג רעד ןיא
 -- עמַארד רעד ןופ רוגיפ רעלַארטנעצ
 :נוא ןשיגַארט םעד ןרעדליש טוװּורּפעג
 רעקיטייצרַאפ :םורפ רעד ןונ גנַאגרעט
 רעטלַא ןַא ןופ טױט םעד ,טייקשידיי
 דליּב ַא ןּבעג ךיוא ייּברעד ןוא טייקנייש

 ןשידיי ןיא ןעגנומערטש עקיטסייג יד ןוכ
 יעיצולָאװער רעטשרע רעד ברע קלָאפ
 םגה ןטשרע םעד -- "יבצ עילימַאפ? ןיא
 רעשידיי א ןופ ווורּפ םענעגנולעג טינ

 :עג ךיוא .ּפ טָאה--עמַארד רעלַאנָאיצַאנ

 רעכעלקנַאדעג רעד וצ גנודנעוו ַא טכַאמ
 יד טינ זיא רקיע רעד ואו ,עמַארד
 רעקידעּבעל רעד ןוא הביבס עלַאער
 ?ַארטסּבַא יד רָאנ ,שטנעמ רעטעדקנַאק
 "ךימש רעד לעקנעיװ ןיא .עעדיא עטריה
 לָאמ ןטשרע םוצ טָאה .ּפ ואוו ,(1906)
 עמַארד רעשידיי רעד ןיא טריפעגנײרַא
 .ּפמַאק ןקיּבייא םעד ,עגַארפ עלעוסקעס יד
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 המשנ רעד ןיא ביי ןוא ןַאמ ןשיוװצ
 ןוא ;עסַאמ רעשידיי רעד ןופ ןוז ַא ןופ
 רעדע עידעמָאק רעד ןיא ךָאנ וליפַא

 :ַארג ַא ןיא טָאה רע ואװ ,(1906) "רצוא
 עעדיא יד טרעּפרעקרַאפ סרָאפ רעקסעט
 ןופ עיזוליא רעד ךָאנ ךיז ןגָאי ןופ
 :ַארד ךָאנ רע זיא ,קילג ןשירעריפרַאפ
 עלַא ןיא רֶעֹּבָא ;טסילַאער = רעקיטַאמ
 טיעװ קרעװ עשיטַאמַארד ערעטייוו ענייז
 ןָאטעגסױא ,טקַארטסּבַא רעמ ץלַא רע
 יד זיא סָאד ןוא ,ןבעל ןקידתושממ ןופ

 ןופ ,טײקנגױצעגנָא רעיײז ןופ הּביט
 ןוא ,טיײקטלגק ןוא טייקכעלטסניק רעייז
 :ײז ייז סָאװ ,םעט רעד ךיוא זיא סָאד
 ןרָאװעג טצונעגסיוא קיניװ וצ ןענ
 ךיוא םגה ,רעטַאעט ןשידי םעד ןופ
 ךיז .ּפ טָאה ןעמַארד עקיזָאד יד טימ
 רעד רַאּפ ןטסנידרַאפ עסיורג ןּברָאװרעד
 .ַאַּב ,רוטַארעטיל רעשיטַאמַארד רעשידיי
 עטנַאסערעטניא עײנ טימ יז טרעכייר
 עײנ ריא ראפ טנפעעג ,ןטנעמיױעּפסקע
 ריא ןיא טכַארבעגנײרַא .,ןוויטקעּפסרעּפ
 :טנַא ךיוה ,ןעמעלּבָארּפ עקיטכיוו עיינ
 ןופ טסנוק יד טרענייפרַאפ ןוא טלקיוו
 לָאמלײט טנָאמרעד עכלעװ  ,גָאלַאיד
 ןופ טפַאשרעטסיײמ יד ץנַאלג ןייז טימ
 ןעמַארד יײר ַא .עמַארד רעשיסַאלק רעד
 ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא ןענייז ענייז
 רעשיעּפָארײא ןוא רעשידי רעד ףיוא
 ןטשרע םוצ ; 1904) "רעטומ ידח יוװ ,עניּב
 סָאדח לַאגרושז ןיא טכעלטנפערַאּפ לָאמ
 --"ךימש רעד לעקנעיװ ;(1905 יןעּבעל

 ןשידיי ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןיײרַא זיא סָאװ
 עטסרעלוּפָאּפ רעד ןופ סנייא סלַא רעטַאעט
 :םיוא) "יבצ עילימַאפ ידע ;קיטשרעטַאעט
 רעדל ;(1910 עקירעמַא ןיא טריפעג
 ןיא 1910 טריפעגפיוא טשרעוצ) "רצוא
 ןַאד ,ןילרעּב ןיא "רעטַאעט ןשטייד;
 סנטצעל ;עקירעמַא ןיא שידיי ףיוא ךיוא
 רעװעשרַאװ ןופ רַאוטרעּפער ןיא ןײרַא
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 :עיז ;("ט"קיווח---עטַאעט:טסנוק ןשידיי
 ןוא ירּבַאגח ; (1912) "טָאג ןייז טימ רעד
 ןגעו עמורק ידצ ;(1916) "ןעיורפ יד
 :ךס רעטצעל רעדא ;(1918) "עּביל ןופ
 2וצ/ ןיא 1923 טכעלטנפערַאפ) "לּכח
 .רעדא עמַארד עקיטקַאניײא ןייז ; (ףטפנוק
 ,"רעדמערפ רעדח רעדָא "דיי רעקיּבייא
 ןעשידוי; ןיא טכעלטנפערַאפ טשרעוצ)
 ּבײהנָא רעד -- (1 ,1907 ,ענליוװ ,"קלָאפ
 ּפ ואו ,עיגָאלַארטעט רעצנַאג ַא ןופ
 'רעשידי רעד ןיא רעטשרע רעד סָאה

 ןטנעמָאמ עסיוועג טלדנַאהַאּב רוטַארעטיל
 ןופ טייצ רעד רַאפ שינעכוז:חישמ רעד ןופ
 גנוריפפיוא עטשרע יד ןעוועג זיא ,תולג
 רעטַאעט ןשיערּבעה רעװקסָאמ םעד ןופ
 ןופ ענייא םויה:דע זיא ןוא "המיּבה?
 ;קיטש:רַאוטרעּפער עטסדנצנעלג עריא
 רעקיזָאד רעד ןופ לייט רעטייוצ רעד
 ,"הישמ רעמוטש רעדח ,עיגָאלַארטעט
 ןיא 1919 ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא
 טימ י"נ ןיא רעטַאעטיטסנוק ןשידיי
 לאונמע רעליּפשיוש ןשטייד ןטמירַאּב םעד
 :ָארילטיט ןוא רעסישזער סלַא רעכייר
 ?רע ןייק טָאה קיטש סָאד רעּבָא ,טסיל

 :רַאפ .ּפ טָאה סנטצעל .טַאהעג טינ גלָאפ
 קַאסיאװ (1926 "םוקפיואק ןיא) טכעלטנפע
 :ָאװער רעד ןופ עידעגַארט / וועיניּפ
 ןיא גנוגעוװַאּב = רעטעּברַא רערענָאיצול
 קיזייא; ןופ לייט ןטייווצ סלַא "ןטקַא ריפ
 :לטיט םעד ךרוד טריפ רע ואוו ,"לטפעש
 רעטשרע רעד :ןטנעמָאמ 4 ךרוד דלעה
 ךורבסױא םעד ,עיצולָאװער רעשיסור

 ןיא ּפמַאק םעד ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ
 :לָאּב רעד ןוא עקירעמַא ןיא סנַאינוי יד
 :סור ןיא שינערעקרעּביא רעשיטסיוועש
 סָאװ ,ןעגנולייצרעד יד רַאפ -- .דנַאל
 טימ טפָא ,טײצ וצ טייצ ןופ טָאה .ּפ
 םעד ןיא ןּבירשעג ,תולספה עגנַאלנרָאי

 ךיוא זיא ,ןפַאש ןייז ןופ דָאירעּפ ןטייווצ
 :געװּפָא עקיּבלעז יד שיטסירעטקַארַאכ
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 ויא עכלעוװ ,םזילַאער םעד ןופ גנוד
 .קרעוו עשיטַאמַארד ענייז ןיא טלוּב ױזַא
 ,טייקכעלקריװ רעד ןופ קידנפױלטנַא
 טקידרעוװמוארַאפ ןוא טכעוושרַאפ עכלעוו
 טכוז ,טײקכעלנעזרעּפ עײעלשטנעמ יד
 ןיא ןטלַאטשעג עמוקלופ ,עצנַאג רע
 ענייז טפַאש ןוא עטכישעג רעשידיי רעד
 :יוװ ןעגנולייצרעד עשיטנַאמָאר?שירָאטסיה
 ,םרָאּפכוּב ןיא סױרַא טשרעוצ) "לבּבורזח
 =ָאיַלּביּב עלַאנָאיצַאנרעטניאק ג"פ ןיא
 יּבר ןופ תונויסנ יד+ ;(71906 ,"קעט

 =נעש ענייז ןופ סנייא--"הירורּבײ ;"אביקע
 :רַא עטסקיטייצ ןייז--ליטס ןיא ,ןכַאז עטס
 עּביל רעד ןופ גנורעדליש רעד ןיא ,טעּב
 רעלַאעדיא רעקיזָאד רעד ,הירורּב ןופ
 ;לעניגירָא ףיט-- ,טייקכעלגעזרעּפ:נעיורפ
 =ייוו טנזיוט סכלמה המלשפ קרעװ סיורג
 יד ןּבעגוצ טכַארטרַאפ טָאד רע ואוו ,"רעּב
 ?ליפ עסיורג יד .,טעטילַאזרעװ עצנַאג
 רעד ןופ טייקיטייזליפ ןוא טייקיּברַאפ
 ןיא טּבעל יז יו ,סהמלש טייקכעלנעזרעּפ
 סהמלש ךיוא יו ,עדנעגעל ןוא עטכישעג
 ןופ ןעגנולייצרעד ךרוד עכָאּפע עצנַאג
 =טגפיוא 1925 ףוס זיּב) סעּביל ענייז
 לטיּפַאק רעדעי -- ןעלטיּפַאק 80 ןּבירש
 בור סָאד -- ,דָאזיּפע:עּביל רעדנוזַאּב א
 ס:טצעל ,("טייצ רעדח ןיא טכעלטנפערַאפ

 ווורּפ ןטשרע ןייז טכַאמעג ךיוא .ּפ טָאה
 ןייז ןיא ;ןַאמָאר ןופ טיגעג םעד ףיוא
 "שנעמ רענעסירעצ רעדז ןַאמָאר ןסיורג
 =מעטּפעס ,"גָאטװ ןיא טכעלטנפערַאפ)
 רע טרעדליש (1926 רעבנעצעד -- רעּב

 ןַא ןופ המשנ רעד ןופ טייקנסירעצ יד
 ןופ גנולדנַאה יד ;ןדיי רענַאקירעמַא
 ןוא טייצ?המחלמ ּפָא ךיז טליּפש ןַאמָאר
 טריפ ; עיצקַאער עקידהמחלמכָאנ רעד ןיא
 =עמַא עכייר יד ןופ טלעוו רעד ןיא ןײרַא
 ,ןעמעלּבָארּפ ערעייז ןוא םידוהַאי רענַאקיר
 םעד ןיא ןליּפש ןדיי:חרזמ יד ןעוו תעשּב
 .עלָאר עשידָאזיּפע ןַא רָאנ קרעוו
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 ןופ ןבַאגסױא ענלצנײא ענעדײשרַאֿפ יד ץוחַא
 ןענָאמרעד וצ ךַאנ זיא סע עכלעוו ןופ ,קרעװ ס--5ּפ

 ידַאװ) ןעגנולייצרעד ײװצ -"רוּפיּכ.םוי ןוא ןיקּבַארד

 ,א"א (1909 ,עשראװ) "עבציל עגנויא} ,(1902 עש

 2 ןיא--"ןעגנולהעצרע, : סױרַא םרָאּפכוּב ןיא ןענייז
 "ראג ,"עקניטלַא; ,"עבעיל, ןעגגולײטּפָא יד טימ 'ּפ

 יָאילּביִּב עלַאנָאיצַאנרעטניא, ג"פ) ,"ןעּבעל רעטיײּב

 ינופ, ג"פ) "ןעגנולי'צרעד עַײנ, {(1906 ,י"נ ,"קעט

 יד ןײרַא ךיוא טײג סע ואוו ,(1922 ,ןילרעּב ,"ןעק

 :עלטע ןופ הגירה רעד ןגעװ--"טנַאװ יד , גנולייצרעד

 --1919 קסניּפ ןיא טיילעגנוי עשידיי קיסיירד ןוא עכ

 ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא ךוּב סָאד רעכלעװ ּבילוצ
 . טאירַאסימַאקסגנוריגער םייּב טמַא-עסערּפ םעד ךרוד
 ןעמַארד ס--.ּפ ןופ עּכַאגסױא עלופ ַא ,עשרַאװ ןיא

 --1918 ,י"נ ,"ןויצ ילעוּפ , ג"פ) 'ּב 5 ןיא סױרַא זיא
 טימ רעדעיג ;"רענערּב רָאסעּפָארּֿפע { 0

 ;"ןערעװ ןערָאּבעג טשינ רעסעכ, ;'טָאג ןייז

 ; "םירוסימ ן"ענעסעגרַאפקילגע ן"רעטומ יד,

 טָאג רעד, { "ףארגָאנָאפ רעד, ;"רצוא רעד, 1

 רעד, ;"רעלדנעהלָאװ םענערָאװעג ךייר םעד ןופ

 סגינעק .םעד ןוא רעדניפרע רעד, ;?רַאלָאד

 יד; ן"ןעדלעה ענײלק, ;"קיטילָאּפ, { ?רטטנָאט

 יוטש רעד, ;"רעדמעױרפ רעד, 111 ;"*ענָאנ ענייש

 פפעש קיזייא  ן"יבצ עילימאפ יד, ן"תישמ רעמ

 ירֹבאגק .ן"דימש רעד סלעקנעיה {/ ;"לעט

 סעבילא ;"ןענָאפירעגיז טימ; ;"ןעיורפ יד ןוא

 ;"רעּבײװ ענייז ןוא ךלמה דוד, ׁש ;"ןגעװ עמורק

 סנעדרָאמ ַאנינ; ן"הלודגמ ןופ םירמ; ; "והינדא,

 , "רעגײטשגרעּפ יד; ן"ןעסיװעג, ;"סעּבעיל
 יַארִד עקינײא ןופ עבַאגסױא ןא ךיוא ןאהראפ

 ירעגיז טימא יז ןשיװצ) ,ס--ּפ ןטפירש עשיטַאמ

 'ב ןײא ןיא ,("ןעיורפ יד ןוא יֵרֹּבַאג; ,"ןענָאפ

 ענייז ןופ ךס א--.(1908 ,עשראװ ,"רחשה, ג"פ)

 ,שטייד ,שילגנע ןיא טצעזעגרעּביא ןענייז קרעװ

 ייוצנַארפ ,שילוּפ ,שינטמוװ ,שיראגלוּב ,שיסור

 ,סרָאפכוּב ןיא לײט םוצ ,שינָאּפאי ,שיערּבעה ,שיז

 16 11645016 :יװ ,שילגנע ןיא סרעדנוזַאב
 רעמוטש רעד,) 1866 ןק1גץפ ;("רצוא רעד;)

 'ב 5 עקיָאד יד ןופ טלאהניא םעד ןגעװ (*

 ןעװ, :יװא טרָאװרָאפ ןיא .ּפ טבײרש ןעמארד

 ײעדנוזַאּב ַא טימ ןרעװ ןֿפורעגנָא טלָאװ דנַאּב רעדעי

 נגומיטש רעד ףױא ןזײװנָא לָאז רעכלעוו ,ןעמָאנ

 רעד טלָאװ ,ללוּכ ןיא רע עכלעוו ,עעדיא רעדָא

 רעד ,ץ רע מש ןרָאװעג ןפורעגנָא דנַאּב רעטשרע

 ,ןעידעמָאקיגַארט רעדָא ןעידעמָאק--רעטייווצ

 ןוא רעטרעפ רעד ,תומולחילעּב רעטירד רעד
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 11 .ּב ןָאקיסקעל

 ךי בײ ,

 ;("לעטפעש קיוײא, ןוא "יבצ עילימאפ, ,"חישמ
 1609 122016 ;(סרעטקַאנײא ןעצ) 160 ןמ!גץפ
 .דלָאנ קיזײא ןופ .זרעּביא ,406 108 טט09

 (186 ז"ז ,1923 ,י"נ ,שביה ,װ ,ּבכ ג"פ) גרעּב

 ,!רעביא-"םלאה חישמה, :שיערבעה ןיא ;א"א

 ;(1925 ,ביבאילת ,"בושיה} ג"פ) ןאמליס ,ק ןופ

 ןופ .זרעביא 401816 5086146| -- שטייז ןיא

 (668680180 :שיסור ןיא רעּבוּב ןיטרַאמ
 יָאר .ו ןופ .ורעּביא 210:44 אץבטסעפ ;(ת

 ךיוא טָאה ,9 -- .א"א ,1912 סעדָא ,טילבנעז

 עלַא, ןופ עּבַאגסיױא עטלמַאזעג יד טריטקַאדער

 ;(י") ,"שידיא; ג"פ) ץרּפ .ל .י ןופ "קרעװ

 ַא'צ ,ןעמעָאּפ ןוא רעדיל עקינייא טצעזעגרעביא

 ב"מו ןיא) .חוכיװ רעדע סענײה

 .קעלַא ןופ ר"א "טרעדנוהרהָאי עטסגיצנַאװצ סָאד,

 יו ןיאְו "ַאקילרומ טָאק, ,(יװאקראה רעדנאס

 טימ ףיוא טערט -- ,ו"זַאא ("ךילטעלּב-בוטיםוי

 ןיא רוטַארעטיל רעשידי רעד ןגעװ סעיצקעל

 .שילגנע ןוא שידיי

 ז"ז ,1 ,"ןעטפירש ענעבילקעג ,תובשחמילעב
 ,"רעּביירש עשידיא ןעגעוו , ,רעגינ .ש 7

 ק"עװ עשיטַאמַארד יד, 16 ;216--202 זיז
 11/ --ׁש1 ,1922 ,"טפנוקוצ , ןיא ,".ּפ דוד ןופ
 'העצרע ס--9 ןיא "שנעמ, ,ןאמרעבעיל םייח
 {147--139 ז"ז ,"ןעטלעוו ןוא רעטכיד, ןיא ,"ןעגנול
 ן"סערגָארּפ, ךוּברהָאי, ןיא ,ןמלק=ןב 181 ,8

 *עלָארּפ רעד, ןיא ,"יבצ עילימַאפ, ,ץרפ ,ל
 .כ ןיא ןײרַא) 111 ,1907 ,"טלעװ רעשייַאט
 {("ןּבעל ןוא רוטַארעטיל,--קרעוװ ענַיז ןופ 291

 {111--ש11 ,1906 ,"טפנוקוצ, ןיא ,ןיטגע לאוי

 ,לַאפײנש .ק .ש ; ׁש ,1916 ,{ס ,ףָאגָאר ללה

 ;"סעיפַארגָאטַאֿפײטנעמָאמ, ךוּכ סרָאטקעּפס ,מ ןיא

 דוד, ;"ןטעטימָאק עשינָאגרַאשז יד, ,קאװטיל ,א

 ,"טיצ, ןיא ,"עיפאיגָאיב ןייז ןופ ןעכירטש--,ּפ

 ןטײװג ןיא א"צ טקורדעגרעּפיא) 1922 לירּפַא

 "רעלדָא רעדענעקא ןיא ,2 2/ש| ןופ "הרזמ

 וצ ריפנירא ס--פ !(1926 16--15/1ש ןופ

 רעלקרעד ךיא , ,ּפ ;ץרּפ ,ל .י ןופ "קרעוװ עלַא

 ,"רעטעלּב עשירארעטיל, ןיא ,"קידלוש טינ ךיז

 ימ ;86 ,{8 ,"קרעװ ענײז ןגעװ .ּפ דודע 1

 ;10 ,1922 ,"גנוגעװאב רעזנוא; ןיא ,רעגניז
 ,{ ,1923 ןיװו ,24600140 ןיא ,ץימש דירפגיז

 ,זרעביא ןוא קיטסירעטקַארַאכ ןוא עיפַארגָאיּב) 1ש

 :קיטרַא ײר רעצנַאג א ץוחַא ;("טנַאװ רעד, ןופ

 ,לבוי ןקירעיכס ס--פ וצ עסערּפ רעד ןיא ןעל

 ,1922 לירפא ןיא טרעייפעג

)29( 



 0 סעניּפ 899

 -- 1881) ,י ריאמ סעניּפ

 ?עינד:ןפיוא.וװעילהָאמ ןיא .ּבעג (

 .רעשידיגנ:שיטַארקָאטסירַא ןַא ןיא רעּפ
 לטעטש ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא ,החּפשמ

 יי 2דָארג  ,יָאניזָאר
 ואוו ,טנגעג רענ
 רדח ןיא טנרעלעג
 רעד ןיא ןוא
 =ײמעגלַא ,הבישי
 םַאּב גנודליב ענ

 .הָאמ ןיא ןעמוק
 .יעגיר ןוא וועיל

 2נָא רע זיא 0
 ןופ טעטלוקַאּפ ןשידירוי ןפיוא ןעמוקעג

 רָאי ייווצ ןיא ,טעטיסרעווינוא רענרעּב
 טָאה רע ואוו ,זירַאּפ ןייק רעּבירַא םורַא
 רעד ןיא .ענָאּברָאס רעד ןיא טרידוטש
 ?עװַאּב?טטייהיירפ רעשיסור רעד ןופ טייצ
 ןוויטקַא ןַא ןעמונעג רע טָאה 5--1904 גנוג
 :קסירּב ּפ"א ײטרַאּפ:ס"ס רעד ןיא לײטנָא
 ,רענדער סלַא טנכייצעגסיוא ךיז ,ןַאמ
 ?רָאפ סלַא סערגנַאק ןשיטסינויצ ןט7 ןפיוא
 סָאװ ,עדער ַא ןטלַאהעג ס"ס ןופ רעייטש
 ןעועג ,םשורַא טכַאמעג וּתעשּב סָאה
 ,ָא"טי רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא
 ?גנַאז לארשי טנעדיזערּפ ריא טימ טנעָאנ
 רעטייוצ רעד וצ ןלַאװ יד תעּב ;ליװ
 =פעד סלַא ס'ס ןופ טחידידנַאק עמוד
 :ץטיל רעּביא פ"א ןּבירשעג טָאה .טַאט
 ןגָארפ עכעלטפַאשלעזעג:שידיי ןוא רוטַאר
 ,"געוװ םעיינ םעד ,"דניירפ, ,"ץילמה; ןיא

 רעד ייּב טקריוועגטימ 600 6

 ןיא גנוטייצ רעשידיי רעד ןופ גנודנירג
 ןופ ר"א ,"עמיטש עשידוי ידח ,עגיר

 ךיז רע טָאה ןעמָאנַא ,ועשַאילע ר"ד
 רעד ןופ עטכישעג ןייז טימ טכַאמעג
 יד סלַא ןּבירשעג .,רוטַארעטיל רעשידיי

 טָאה רע רעכלעוו רַאפ ,1910 ,עיצַאטרעס
 טשרעוצ יז זיא ,ר"ד לטיט םעד ןעמוקַאּב
 (1190006 ט"א שיזיוצנַארּפ ףיֹוא סױרַא

 טימ 06 18 10164/06 ,('(ׂ(6

 =רַאס רעד ןופ .פָארּפ םעד ןופ ריפנייחַא ןַא
 עשיזיוצנַארפ יד) (* רעלדנַא לרַאש ענַאּב

 ?סיוא ץנַאג ַא ךיוא טלַאהטנַא עּבַאגסיוא'
 עשידיי ןופ עיפַארגָאילּביּב עכעלריפ
 טצעזעגרעּביא ןַאד ןיא ןוא (ןּבַאגסױא
 .רוק ַא טימ ןוא ר"א שידיי ףיוא ןרָאװעג
 גַאלרַאפ) תובשחמ:לעּב ןופ המדקה רעצ
 ,'ב ייווצ ןיא ,1911 ,עשרַאו ,ןימיש .ּב
 קילּברעּביא ןצרוק ַא ץוחַא ,(2107-210 ז"ז
 לע רעד ,ךַארּפש רעשידיי רעד ףעּביא

 :סקלָאפ עשידיי יד ,רוטַארעטיל רערעט
 :ַאֹּב ,רעטַאעט ןשידיי םעד ןוא רעדיל
 רעדָא רעמ קרעװ ןייז ןיא .ּפ טלדנַאה
 =עטיל:הלּכשה יד :ךעלריפטיוא .רעקינײװ
 ,ץיזעָאּפ-סקלָאפ עזעיצנעדנעט יד ,רוטַאר
 :טפירש יד ןופ ןוא ןַאמָאר:סקלַאפ םעד
 -- עכָאּפע רענרעדָאמ רעד ןופ רעלעטש
 ,דלעפנעזָאר סירָאמ ,ץרּפ ,ל .י ,גורפ ,ש
 ,ע"ש ןוא רָאטקעּפס ,מ ,ןָאזעניד בקעי
 טינ ,רעטַאעט עשידיי סָאד ךיֹוא יװ
 .קַארַאכ ןשיטנַאטעליד םעד ףיוא קידנקוק
 לֹופ בגא זיא סָאװ ,קרעװ םעד ןופ רעט
 עג סע טָאה ,ןרעלעפ ןוא ןויירג טימ
 רע סָאד סלַא גלָאּפרע ןשּביה ַא טַאה
 (סרעניו ָאעל טנכערעג טינ) ךֹוּב עטש
 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד רעּביא
 =עגסיוא רָאנ טינ טָאה ןוא רוטַארעטיל
 ,ןגָאלפױא עּפיטָאערעטס ייר ַא ןטלַאה
 טצעזעגרעּביא ןעוװעג הכוז ךיוא רָאנ
 =רעװ .ש עז) שיסור ףיוא ןרעװ וצ
 - א(טכעה ר"ד ןופ) שטייד ןוא (לעמ
 ,ןילרעּב ןיא סנטצעל טניואוו

 .ש 1911 ,"דניירפ, ןיא ,ינודקומ ,א ר"ד

 רעשידיא רעד ןיא ,"ּביוהנָא רעדא ,,רעגינ
 ,02308818 ןיא ,גרעּבניצ ;1 ,1912 ,"טלעװ

 ; םֹו ,װָאכָארַאּב .ּב 1 *סקנּפ; ןיא ,ןיימדילעב ; 2

 סנטצעל ךיז טָאה רעלדנא לרַאש .ּפָארּפ (*

 טימ ןוירק עשידי יד ןיא טכַאמעג רעלוּפָאּפ

 ןלוש רעשידי רעײנ רעד הַאֹפ סערעטניא ןייז

 םעד וצ גנוסירגַאּב א טקישעגוצ בגַא טָאה רע

 עכעלטלעװישידי יד ןופ רָאפנעמאזוצ ןט2

 ,1925 לירּפַא ,עשראו ,ןליוּפ ןיא ןלוש
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 -- 1881 29/א4 בקעי רעניטסיפ
 *לודנופ ףרָאד ןיא .ּבעג (

 ?חסּפ ,רעטָאפ ןייז .עגיוװָאקוּב ,יװָאדלָאמ

 ,רעלעירטסודניאניילק ַא ןעוועג זיא ,באז
 יד טכוזַאּב טָאה
 יד ןוא לושסקלָאּפ
 ?ַאר ןיא לושלטימ

 ?ןטש ןוא ץיװָאד
 יןרּפסירוי .טריד
 "וא יד ןיא ץנעד
 ןופ ןטעטיסרעווינ
 ןוא ץיוװָאנרעשט
 .ָאּפ ןייז רַאפ .ןיוו
 ןסעזעג לָאמ רָאּפ א טײקיטעט רעשיטיל
 טײקיטעט עשירַארעטיל ןייז .הסיפּת ןיא
 ןופ רעטעּברַאטימ סלַא 1899 ןּבױהעגנָא
 ץסוװפ- טַאלּבנכָאװ ןשיטסילַאיצָאס םעד
 רע עכלעוו ,ץיוװָאנרעשט ןיא  טסס6

 1919 ;טריטקַאדער ךיוא 1903 טניז טָאה
 טלדנַאװרַאּפ ןַאגרָא רעקיזָאד רעד זיא
 ,עסזש2ז18 ט"א טַאלּבגָאט ַא ןיא ןרָאװעג
 זיא .ּפ ןופ ר"א םויהדע טניישרע סָאװ
 ?עּברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוװעג ךיוא
 ןטפירשטייצ עשיטסילַאיצָאס יד ןופ רעט
 ןיא 016 60600602406 ןוא 06 !גזוק/

 ,טרַאגטוטש ןיא 4016 ןאס16 2604 ,ןיוו

 טניז ;ןילרעג ןיא 016 ׂ,4

 ןשידי םעד ןיא טעּברַאעגטימ 7
 "טַארקָאמעדלַאיצָאס רעד טַאלּבנכָאװ
 רעד ןיא טרידנָאּפסערָאק ,עקָארק ןיא
 טניז ,"גנוטייצסקלַאפ, רעשידנוּב רענליוװ
 ןופ רעּבעגסױרַא רעד רע זיא 19
 :עגלַא םעד ןופ ןַאגרָא ןכעלטנכעוו םעד
 2ור ןיא דנוּב-רעטעּברַא ןשידיי םעניימ
 טלעטשעגּפָא) "ןּבעל עינ סָאד/ עינעמ
 ףרַאש םעד רַאפ טכַאמ רעד ןופ 86
 זיא ,גנוטייצ רעד ןופ ןַאט ןלענָאיציזָאּפָא
 ,("לַארטש רעדז ט"א ןרָאװעג טיײנַאּב יז
 רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא זיא .ּפ
 ,עינעמור ןיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס

 ַאקשירטעיּפ =-- רעניטסיּפ

 ,ינומלא-ינולּפ -
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 --1920 ,"דנוּב" ןשינעמור ןופ רעציזרָאפ

 ןשינעמור ןופ טַאטוּפעד ןעועג 6
 ואו ,(ץיװָאנרעשט ןופ) טנעמַאלרַאּפ
 סעדער טימ ןטערטעגפיוא לָאמ עקינייא
 ןופ דילגטימ ,לוש רעשידיי רעד רַאפ
 :לטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד
 ךיוא ךיז טקילײטַאּב ,עוויטוקעזקע רעש
 ןוא עלערוטלוק:שידיי ענעדיישרַאפ ןיא
 עג 1918 ,ןטפַאשלעזעג עשיּפָארטנַאליפ
 גָאיצַאנ ןשידיי םעד ןופ טנעדיזערּפ ןעוו
 :עגסױרַא טָאה .עניוװָאקוּב ןיא טַארלַאנ
 ןיא ןרושָארּב עשיטילָאּפ עכעלטע ןּבעג
 *יּפ םעד ןיא ,ךַארּפש רעשטייד רעד
 ,1926 ,3/2/4ג דנוּב ןופ ןַאגרָא ןשיל
 ילֲאּפ ןרעסערג ַא טכעלטנפערַאפ א
 יעינעמור ןגעוו לקיטרַא ןשיט

 -- 1893 ןא) החמש ַאקשורמעיּפ
 ,עשרַאװ ייּב ,עגַארּפ ןיא .ּבעג (

 ,םידיסח רעקרָאװ ןופ החּפשמ ַא ןיא
 ןוא תובישי ןיא טנרעלעג רָאי 16 זיּב
 2רעד ,"יוליע רעגַארּפ רעדע ג"א טמשעג

 םעד ןופ גגוקריו רעד רעטנוא ךָאנ
 ןוא ןייטשנרָאּב לאיחי:םייח ןטנרעלעג
 וצ ןּבױהעגנָא יקסנַאנוָאּפ .א .ש ר"ד
 רַאפ ךיז ןטיירג ןוא לוח?ידומיל ןרידוטש
 ןופ גנוציטשרעטנוא רעד טימ ,רעניּבַאר
 יב "הרוּת ידמולח דנָאפ ןלעיצעּפס םעד
 :סילַאנרושז .עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט רעד
 ןיא 1912 ןּבױהעגנָא טייקיטעט עשיט
 *עגסױרַא ,"סעינש גנוטייצגָאט רעד
 יד תעּב ןרָאטַאלימיסַא יד ןופ ןּבעג
 רעשירַאדוסָאג רעט4 רעד וצ ןלַאװ
 טצעזעגרעּביא גנוטייצ רעד ן'א ,עמוד
 ,סורּפ וַאלסעלָאּב ןופ ןעגנולייצרעד
 ,ַאקציּפָאנָאק עירַאמ ,ָאקשעשזרַא עזילע
 ןבירשעג ךיוא ,שטיוועקנעיס קירנעה
 ּפ"א ןעלקיטרַא עכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ

 ?עג המחלמ רעד תעשּב
 ר"ד ןופ רַאנימעס:רערעל םעד טקידנע
 ןופ רעטעברַאטימ ַא ןדָאװעג ,יקסנַאנזָאּפ



903 

 סָאדװ ןסקָאדָאטרָא יד ןופ טַאלּבגָאט םעד -
 ,"טרָאװ עשידוי
 עסיוועג ַא .שטייד ןוא שיסור ןופ קרעוו
 רָאטקַאדער-טכַאנ סלַא טעגרַאעג טײצ
 ןשיטסידוגא ןיא ךָאנרעד ,"טנייהפ ןיא
 ַא ןּבעגעגסױרַא ,"דוי רעד, טַאלבגָאט
 ."הנובּתו ט"א לארשי:תמכח רַאפ לַאנרושז
 1924 ץרעמ זיּב 1920 רעּבמעצעד טניז
 :ןכָאװ ַא טריטקַאדער ןוא ןּבעגעגסױרַא

 ןלַאװ יד תעשּב ,"טנַארגימע רעדח טַאלּב -
 :טייצ ללה טימ ןעמַאזוצ 1922 םייס םוצ
 :ַאּפ ַא ןופ ימונ ר ַא ןּבעגעגסױרַא ןיל
 :.רעד ,"ץילּב רעדז טַאלּבנכָאװ ןשימעל
 קָאלּב ןשידיי םעד ןגעק טדנעוועג טּפױה

 ןוא טעדנירגעגטימ 1924 ,16 לטעצ ןופ
 :סלעדנַאהא טַאלּבנכָאװ סָאד טריטקַאדער

 :סיוא סלַא םויה:רע טניישרע) "גנֹוטַייצ
 ,(דרַאּבסיײװ .ג ןופ ר"א "טנייהח םייּב עּבַאג
 :נָאּפסערָאק סלַא י"א ןייק קעװַא 5

 ךיוא רעטעּפש ןוא "טנייהפ ןופ טנעד
 טּבײרש רע ןאו ,"גָאטװ רע:י"נ ןופ
 ןעמָאנ ןטרעדנעעג סָאװטע םעד רעטנוא
 פ"א ןּבירשעג ךיוא טָאה .ןיקשורטעּפ-

 :נַאּב ,טסירוי ,ידוהי שיא ,יגומלא:ינולּפ
 ןיפ טײצ רעד ןיא .ףילַאק ,ץעװָאק
 ןופ ווירּב ענייז ןענייז הילע רעטרעפ רעד
 :סעּב סלַא רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג י"א
 ןגעו לַאירעטַאמ רעוװויטַאמרָאפניא רעט
 1926 ףוס .דנַאל ןיא עגַאל רעד
 טכעלטנפערַאפ ןוא עקירעמַא טכוזַאּב
 :סיַאדוי ןוא עשירָאטסיה ךיוא "גָאט ןיא
 ןטעּברַא ענייז ןופ .ןעגנולדנַאהּפָא עשיט
 --לארשי ץראש :סױרַא ןענייז םרָאפכוּב ןיא
 ןעגילייה ןופ גנוּבײרשעּב ענײמעגלַא
 "גנוטכילעּב רעשירָאטסיה ןיא דנַאל
 ז"ז ,1921 ,עשרַאװ ,"דנַאלײנטלַאװ ג"פ)
 ןופ ,זרעּביא -- "עטכישעג עשידויז 4
 טסײג ןיא ,ל"ז קעטָאק .א ר"דה ברה
 ג"פ) עיצידַארט רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ
 ; (390 ז"ז ,?1921 ,עשרַאװ ,"שידוי:טלַאז

 רעקיּפ -- ַאקשורטעיּפ

 | ײר ַא טצעזעגרעּביא

 טימ

 .,ןיוו ןיא טצעזַאּב

04 

 "ןַאמלעזָאי יִּברִי ןַאמָאר סנַאמהעל ר"ד |
 .ַא"א ווָאיװָאלָאס רימידַאלװ ןופ ךיּב ַא
 שילוּפ ףיוא טצעזעגרעּכיא ךיוא טָאה
 "ווירּב ןצניינפ יר ןוא עטכישעג סקעטָאק
 .ףַאַאּב 17--1916 .שריה לאפר ר"ד ןופ
 :ָאילּביּבסטעטיסרעוװינוא רעד רַאפ טעּב
 :ַארגָאילּביּב ןסיורג ַא עשרַאװ ןיא קעט
 ןופ גָאלַאטַאק ןשיפַארגָאיּב ןוא ןשיפ
 רעװעשרַאװ רעד ייּב קעטָאילּביּב רעד
 .עיגָאגַאניס

 - 1885 לולא יש) המלש רעקיּפ
 =ַאסעּב ,ץינידעי ןיא .ּבעג (

 ,רעלקעמ:האובּת ַא ןופ ןוז סלַא ,עיּבַאר
 ?רעּבירַא רָאי 4 וצ ,דיסח רערָאגַאדַאס ַא
 *עסָאװָאנ ןייק ןרעטלע יד טימ ןרָאפעג

 ,ץינערג רעשיכיירטסע רעד יב ,ץיל
 ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 14 זיּב
 סניּבר ןיא -- ערָאגַאדַאס ןיא ךיז רַאפ
 :סָאמטַא רעטריזילַארָאמעד ַא ןיא ,זיולק
 :רעל טלָאװעג טינ טָאה רענייק ואוו ,ערעפ
  תומכחיזיולק טַאהעג ןעניז ןיא רָאנ ,ןענ
 טשימעגרעטנוא ,קיטילָאּפ רעשידיסח טימ

 רָאי 19 וצ ."םיער םירוהריה
 טּבעלעג ,עטסולט ןיק טַאהעג הנותח
 ךיז 1907 ,וָאקטרָאשט ןטנעָאנ ןיא ךיוא

 ענעדיישרַאפ טריפעג
 =ײרעלַאצסױא--טּפיוהרעד ,םיקסע עניילק
 תעשּב ,גנורעסערגרַאפ-רעדליּב ,,רחסמ
 .סעטַאמש טימ ךיוא טלדנַאהעג המחלמ

 טײצ וצ טײצ ןופ ןּבירשעג 1904 טניז
 ,ןעגנוטייצ עשִיערּבעה ןוא עשידיי ןיא
 :גָאטװ רעגרעּבמעל ,"תדה יקיזחמי יו
 :עיווא ,"דניירפסקלָאפװ רעקָאנַאס ,"טַאלּב
 רעד ןיא ךיוא) "גנוטייצנעגרָאמ רענ
 (101606ז 210186026114098 רעשידיי:שטייד

 =רושז רעלענָאיסעּפָארּפ 1919 טניז ,ַא'א
 ןופ טנעדנַאפסערָאק רעניו ,טסילַאנ
 עשיערּבעה ןוא עשידיי ענעדיישרַאפ
 =ידוי סָאד/ רעציווָאנרעשט יװ ,ןעגנוטייצ
 "ראדהח רעי"נ ,1921 "טַאלּבסקלָאפ עש
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 רעװעשרַאװ ,"קלָאּפ עשידיא סָאד. ןוא
 "טייצ רעזנוא? רעוועינעשעק ,"טנייה?
 ןיא ןעלקיטרַא ךיױא טקורדעג ,א"א

 ?ערייא:סָאנעוּב ,"דוי:חרזמא רענילרעּב
 ?יו ,"הריפצהע ,"טלעוו רעשידיאק רעס
 ?נעגרָאמ רעניװש ,"ףור רעזנוא? רענ
 ?ַאנרעשט ,561091שסװמז רעגַארּפ ,"טסָאּפ

 ךיוא ,ַא"א 6110019006 261002 רעציוו

 ןַא טמענ .בהוּבא .י ןוא קחצי ןּב פ"א
 ,גנוגעוַאּב רעשיטסינויצ רעד ןיא לײטנָא

 :נעכָאװװ רעמונ ןייא ןּבעגעגסױרַא טָאה
 ,"ךַארּפש ןוא דנַאל ,קלָאפ רַאפ גנוטייצ
 טימ ןעמַאזוצ ןוא ,1919 רַאורּבעפ ןיא
 ייֵליֵּבִװ יִד טריטקַאדער שעּבױט לּביײל
 "שעּביױט ליּבײל ןופ תונורכזצ טפירש
 ,(1920 ,ןיוו)

 -- 1859 8/ש) קחצי ווָאקינשזָאריּפ
 לזניא*רעּפעינד ןפיוא .ּבעג (

 טקנוּפ:טּפױה ןקילָאמַא םעד ,ץיטרָאכ
 ,עניַארקוא ,"שטעיס רעשזָארָאּפַאזװ} ןופ
 .ַא ןופ ןז סלַא
 זעמ *רעינעשזניא
 יוװַא ןַא ,רעקינַאכ
 סָאװ ,טקַאדידָאט
 טַאהעג ךיוא טָאה
 יַּבַר ףיוא תוכימס
 רָאי 13 ןיּב ,תונ
 רדח ןיא ןעגנַאגעג
 2עג ליפ רעײז

 םעד ןופ רעכיּב עשיערבעה טנעייל
 :ךניק ןופ ,קעטָאילּביּב רעכייר סגטַאט
 וצ גנוגינ ַא ןזיװעגסױרַא ףיוא זייוו
 ןרעטלע יד ןופ ןליו םעד ןגעק ,קיזומ
 :ױרעסנָאק רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגנָא
 ןעוװעג יז ןקידנע ןכָאנ ןוא עירָאטַאװ
 רעירפ רעטסײמלעּפַאק רעשירעטילימ
 ואוו ,ענליוו ןיא ןַאד ןוא גרָאּבענעד ןיא
 עלַא ןופ סרוקנַאק א תעשּב ןעמוקַאּב
 רענליו ןופ סעלעּפַאק עשירעטילימ
 קיטייצכײלג ,ןירּפ ןטשרע םעד ןָאיאר

 06 הָאקינשוָאריּפ -- רעקיפ

 טנעגיריד:רעטסעקרָא ןוא :רָאכ ןעוועג
 הנותוח ןוא טוטיטסניארערעל ןשידיי ןופ

 :בייטש עשוהי ןופ רעטכָאט ַא טימ טַאהעג
 ?ניא םעד ןופ רָאטקעּפסניא םעד ,גרעב
 ןרעטכײלרַאפ וצ קידנּבערטש .טוטיטס
 יד רַאפ קיזומ ןופ טכיררעטנוא םעד
 ןענופעגסיוא .רערעלטקלָאפ עקידנעמוק

 רעד ףיוא ןליּפש וצ יו עדָאטעמ עײנ ַא
 טכַאמעג סורַאּיזַא ןוא עניטרעצנַאק
 םעד רַאפ טנעמורטסניא ןקיזָאד םעד
 ,ןקיצנייא םעד עלייוורעד ןוא ןטסטכייל

 ?רֵאפ וצ טײקכעלגעמ יד טיג סָאװ
 :קסלָאפ עטיירּב יד ןשיװצ קיזומ ןטײרּפש
 :ימ רעקיטלָאמעד רעשיסור רעד ,ןסַאמ
 טָאה .ּפ ןעמעוו רַאפ ,וָאנַאילעד רעטסינ

 טָאה ,עניטרעצנַאק יד טרירטסנַאמעד
 ס--ּפ טיול עניטרעצנָאק יד טריפעגנייא
 =ניא?רערעל עשיסור עלַא ןיא עדָאטעמ
 ךיא זיא .ּפ .ןרַאנימעס ןוא ןטוטיטס
 ?בישעג רעד ןיא רעטשרע רעד ןעוועג
 טָאה סָאװ ,עניטרעצנָאק רעד ןופ עט
 ענרוט:טרעצנָאק ַא ריא טימ טכַאמעג
 עּפָארײא ןופ טעטש עטסערג עלַא ךרוד

 קידנפורסיורַא ,י"א ךיוא ,עקירעמַא ןוא
 ןגעו .סערעטניא ןטסערג סעד םוטעמוא}

 עניטרעצנָאק רעד ןופ גנוטיײדַאּב רעד
 ּפ טָאה ןסַאמסקלָאפ ןוא ןלוש רַאפ
 =לעװ ,רושָארּב עלעיצעּפסא ןּבעגעגסױרַא
 ?רַאפ ןיא ןרָאװעג טצעזעגרעּביא זיא עכ
 =טנפערַאפ שידיי ןיא) ןכַארּפש ענעדייש
 1900 .,(1912 "טפנוקוצ רעדז ןיא טכעל
 טזָאלרַאפ תוּביס ענעדיישרַאפ ּבילוצ
 =עג ןוא רעקיומ סלַא סעלעטש ענייז
 ירעקורד עשידיי ַא ענליו ןיא טנפע
 ןּבעגוצסױרַא קידנּבערטש ,גָאלרַאפ ַא טימ
 :ַאטשסוא רענייש ַא ןיא םירפס עשידיי
 עטמירַאּב ןופ סעיצַארטסוליא טימ גנוט
 -כעט עקיגײא טריפעגגייא ךיוא ,רעלָאמ
 =תודוקנ םעד ןיא ןעגנורעסעּבטױא עשינ

 ןיא ןּבעגעגסױרַא ג"פ ןייז ןיא  ,ץַאז !
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 :ָאקֿכ עניילק 24 ןופ עירעס ַא שידיי
 :יא ,"ןעגנולהעצרע עטמהירעּבי ענעקיּפ

 "רא .ע ,עיערדנַא ,ל ןופ טצעזעגרעּב

 ימַא'ד .ע ,ןישרַאג .וו ,טרָא .ק ,ָאקשעשז

 ,ַאלָאז .ע ,ךָאזַאמ:רעכַאז ,סילעד .ז ,סישט
 ?נעדעכ .א ,ווָאכעשט .ַא ,יָאטסלָאט .ל
 ,נ ,ַאדרָאנ .מ ,װָאטנָאמרעל .מ ,ןרעטס
 ,(1900) זָאצנַארפ .ע .ק ,סערּפ .א .ילעומַאס
 תישארפ יװ ,רעכיּבנרעל עקינייא ךיוא
 ירבע ןגָאז רעדניק ןענרעל וצ -- "ארקמ
 שידי .ןּבײרש ןוא ןענעייל ךיוא ןוא
 "רערהעל-ךַארּפש רעשידיא רעד ,(1906)

 ,1908) "רעטרעווכירּפש עשידיא ,(1907)
 ןופ גנולמַאו עטשרע יד -- (148 זיז

 רעד ןיא םרָאפכוּב ןיא רעטרעװכירּפש
 יד טנכערעג טינ) רוטַארעטיל רעשידיי

 ?דניירפזיוהש ןופ ןקורדּפָא עטַארַאּפעס
 ץַאנגיא ןופ רעטרעװכירּפש יד טימ
 :ָאלָאליפ רעטייווצ ןייז ןופ ,(ןייטשנרעּב

 :בעה ןופ ךוּברעטרעװא--טעּברַא רעשיג
 רעד ןיא טכיורּבעג ןרעוו סָאװ ןעמזִיער
 זיולּב טקורדעגּפָא זיא--"ךַארּפש רעשידיי
 =ץגּפָא יד ןופ ןרוטקערָאק יד) טפלעה ַא
 רעד וצ טקישעגוצ .ּפ טָאה סנגיוּב עטקורד
 :רעשט ןיא ץנערעפנָאק:ךַארּפש רעשידיי
 שידיי ןיא טעּברַאַאּב ךיוא טָאה .(ץיווָאנ
 וװעיערדנַא .ל ןופ עידעמָאק עשיריטַאס ַא
 .א ןופ עמַארד ַא ןוא "עּבעיל:נעשנעמ;
 זיא סָאװ ,"דעיל:ןענַאװש ידא װָאכעשט

 ענליװ ןיא 1910 ןרָאװעג טריפעגפיוא
 רעליּפשיֹוש ןשידיי ןטסואװַאּב םעד ןופ
 תלגמז ןּבעגעגסױרַא ךיוא טָאה .ּפ .ימע:ןּב
 ?םירצמ תאיציז ןוא "הכיא תלגמא ,"רמסא

 ןוא גנוצעזרעּביא רעשיסור ןייז טימ
 א טימ "רוּפּכ םויו הנשה שארל רוזחמ?

 סע רעכלעוו ןיא ,גנוצעזרעּביא רעשיסור

 ַא ,סַאּפ .ע טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה
 ןוא קיומ ןגעװ רעכיּבלוש ייר עגנַאג
 וטמזסחא גנולמַאז ַא ,שיסור ןיא גנַאזעג
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 ךיוא ענעגייא סָאד ,(1904) ח 2סקאּבאװצ
 =לג/ ט"א---שידיי ןיא ,,(1907) שילגנע ןיא
 ג"פ) "ןעמזירָאפַא ןוא ןעזרעפ ןיא ןעקנַאד
 יױעקורד סלַא ,(64 ז"ז 1925 י"נ ,לעזיימ ,מ

 ךענעקַאּב וצ ךיז טייהנגעלעג יד טַאהעג
 טּפיוהרעד ,םירּבחמ עשידיי ןופ ןּפיט טימ

 =קיטרַא ייר ַא ןיא ןּבירשַאּב ייז ןוא םינּבר
 --1912 "טײהרַאװא רעי"נ רעד ןיא ןעל
 =ַאווער רעשיסור רעטשרע רעד ךָאנ ,3
 ןרָאװעג ןוא ג"פ ןייז טרידיווקיל עיצול
 ענליוו ןיא ג"פ ןשיסור ַא ןופ רָאטקַאדער
 שעגסיוא ןַאד ,(1912 -- 1909) טתעדסק'מ

 =טנפערַאפ ואוו ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאו
 רעּביא ןעלקיטרַא עירעס עצנַאגַא טכעל

 ,"דנירפ רעדא ,"טפנוקוצ+ ןיא קיזומ
 =ער ןרָאי עטצעל יד ,"טרָאװ עיינ סָאדװ
 :ײטּפָא רעשילַאקיזומ רעד ןופ רָאטקַאד
 טריפ רע ואוו ,"סטרעוװרָאפ? ןיא גנול
 ךשיווצ עדנַאגַאּפָארּפ עשילַאקיוומ ַא ןָא
 ךרוד ןסַאמסקלָאפ עשידיי עטסטיירפ יד
 ךרוד ,קיזומ ןגעוו ןעלקיטרַא ענײמעגלַא
 ףיוא ןעטרָאװטנַאפ קירּבור רעלעיצעּפס ַא
 =רעּפ ךרוד ןוא "קיזומ ןעגעוו ןעגַארפ
 .עקירעמַא ןיא .סעיצַאטלוסנָאק עכעלנעז
 .עטשרע יד ןופ רעדנירג רעד ךיוא ןעועג
 םעד ןופ ןענײארַאפ:גנַאזעג עשידיי
 ךיא ןוא 'נ ןיא גניר-רעטעּברַא ןשידיי

 ךָאסרעטעּפ טָאטש=רעּבעװ רעשידיי רעד
 עשידיי יד ןיא ןרָאכ:רעדניק ןופ ןוא
 =עג ןײלַא עכלעװ רַאפ ,ןלושסקלָאּפ

 ררעּביא) גַיַאזעג םוצ ןטסקעט עשידיי ןפַאש
 רַאפ ךיוא ליפ ױװַא ןוא רעדניק רַאפ 0

 ןטסקעט ךיא םכותּב ,(ענעסקַאװרעד
 טָאה .םינוגינ עשידיסח עטמירַאּב וצ

 =רעּביא ןוא םיריש עשידיי ןּבירשעג ךיוא
 סהרבא ןופ םיריש שיסור ןיא טצעזעג

 ףסוי ,טַאלּבנעזױר .ה ,שאוהי ,ןעזייר
 .קילַאיּב .ג ,יקסוועשטניוו סירָאמ ,הפי

 ,(די-בחּכ ןיא) דלעפנעזָאר סירָאמ
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 -- 1896 ןאװ קיזייא רענטַאלּפ
 ?דָאּפ ,ווָאלָאקָאס ןיא .ּבעג (== |

 ןיא טנרעלעג רָאי ןט17 זיּב .עסַאיל
 ךעיּביטש-םידיסח ,שרדמ-תיּב ,םירדח
 :ליּב עשיטַאמעטסיס ןייק .תובישי ןוא
 ,רָאיטקַא ןַא ןעוועג ,ןעמוקַאּב טינ גנוד

 ןיא .ןכַאפ ענעדײשרַאפ ייּב טעּברַאעג
 ןיא קיטעט ןעװעג טייצ:המחלמ רעד
 רָאטַאזינַאגרָא סלַא גנוגעװַאּב:צ"ּפ רעד
 וטיטסניא:רעטעּברַא ענעדיישרַאפ ןופ
 =עּפָאַאק ,סעיצקעס עשיטַאמַארד ,סעיצ
 טּבעלעג ,וװ"זַאא ןקעטָאילּביּב ,,ןוויטַאר
 2ַאּב ךיז ,עטיל ןוא ןליוּפ ןיא לַאגעלמוא
 ?מֹוא ןוא עלַאגעל ךס ַא ףיוא טקילײט
 ףיוא ךיוא ,ןצערעפנַאק:ײטרַאּפ עלַאגעל
 צ"ּפ ןופ ץנערעפנָאקיטלעװ רעט5 רעד

 טָאה ײטרַאּפ יד ןעוװ ,1919 ,ןיוו ןיא
 טריטקַאדערטימ 1920 ;ןטלָאּפשעג ךיז
 ןופ ןַאגרָא ןכעלטנכעוו ַא ענװָאק ןיא
 ואוו ,"גנוטייצ:רעטעּברַאװ צ"פ עקניל יד
 ילּבוּפײטרַאּפ ,ןענַאטעילעפ ןּבירשענ
 ,םחורי ,קושז ּפ"א ןרוטַאינימ ,קיטסיצ
 ןּבירש םוצ טרעטנומעגפיוא ,ןַאמניילק
 1921 טניז ,תובשחמ-לעּב ןופ רעדיל
 ?װָאק ןיא רעדיל טקורדעג קיזייא .ּפ פ"א
 יד ןיא ןוא "עּפסיװח לַאנרושז?שדוח רענ
 טָאה רע עכלעוו ,טעטש יד ןופ ןטפירשטייצ
 יװ ,עקירעמַא ןייק געוו ןייז ףיוא טכוזַאּב
 ,"ךעלעמייּב עקנינירגײ ,"גָאטש רענליוו
 :עשרַאװװ ,"ןבעל עיינ; רעקָאטסילַאיּב
 ,"גנוטייצ : רעטעּברַאװ ,"ךַאנַאמלַא רע
 :ַאֹּב ךיז עקירעמַא ןיא ,ַא"א "קלָאפז
 ןּגַאגסױא רעגַאקיש יד ןיא טקילײט
 :ירפע ןיא ,"רוטלוקא ןוא "םענייאניאק
 ןוא "טנגויא ,"רעדעפי ,"רעמַאה? ,"טייה
 ף"מז ןיא רעדיל לָאצ רערעסערג ַא טימ
 םעד טקידנעעג 1925 .ׁשוװ יןטפירשז
 ןוא גניררעטעּברַא ןופ רַאנימעס-רערעל
 עשידיי יד ןיא רערעל סלַא טקיטפעשַאּב
 ,ןלוש

 1876 15/4) ןושרג רעכַאמרערולּפ
 ןייז .ענליוו ןיא .ּבעג ( --

 ,דמלמ ַא ןעװעג זיא ,םולש ,רעטָאפ
 ןופ רענייא ,ליּכשמ ַא ןוא ךנת:לעּב ַא
 ןופ םיברוקמ יד
 :ַארטטש היתּתמ
 . רעסַאֿפרַאֿפ ,ןוש

 ?וּביח רָאּפ ַא ןופ
 ?ןושל ןיא םיח
 14 זיּב .שדוק
 ןיא טנרעלעג רָאי
 ?עג ךָאנרעד ,רדח
 *יורק ַא טקידנע
 ןיא ןעמוקעגנָא ןוא לושסגנַאפנָא עשינ
 ברע רעּבָא ,טוטיטסניא-רערעל ןשידיי
 =ערַא 1897 סענעמַאזקע:זָאלסױרַא יד

 ,טגװַא:ףעטעּברַא ןעמייהעג ַא ףיוא טריטס
 לָאמ ןטשרע םוצ טָאה'מ ןכלעו ףיוא
 ?טּפױה טדרַאהרעג שידיי ףיוא טריפעגפיוא
 ןסָאלשעגסױא ,"רעּבעוו ידח עמַארד סנַאמ
 ןיא טשרע ןוא טוטיטסניא ןופ ןרָאװעג
 םָאלּפיד:רערעל ַא ןעמוקַאּב םורַא רָאי ַא

 1902--1899 ,ןרעטסקע סלַא טוטיטסניא ןופ
 רעשיניורק ַא ןיא רערעל סלַא טעּברַאעג
 סלַא טריטסערַא ,עגיר ןיא לוש רעשידיי
 ?רַאפ ,ידנוּבק ןופ טעטימָאק ןופ דילגטימ
 ,קסיוליוו ןייק רָאי 5 ףיוא ןרָאװעג טקיש
 עיטסענמַא רעד קנַאדַא ,טנגעג רעטוקַאי
 :ָאטקָא ןט17 ןופ טסעפינַאמ םעד ךָאנ
 ןייק ןעמוקעגקירוצ 1906 ּבײהנָא -- רעּב
 ?ָאיסעפַארּפ סלַא קיטעט ןעוועג ,ענליוו
 ,קַאטסילַאיּב ןיא "דנוּבע ןופ רעוט רעלענ
 5ַאּב ךיז םָארגָאּפ רעקָאטסילַאיּב םעד ךָאנ
 טקיטפעשַאּב ךיז ואוו ,ענליוו ןיא טצעז
 ךיוא טעּברַאעג ,סעיצקעל עטַאװירּפ טימ
 ןופ רענייא ,לושטנװַא רענליװ רעד ןיא
 =לעװ ,ןימ םעד ןופ ןטלַאטשנַא עטשרע יד
 ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג טָאה עכ
 ?טלעו רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד

 רעד ןיא רעמענלײטנָא סלַא ,לוש רעכעל
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 :לעװ ,1907 ץנערעפנַאק:רערעל רעשיריי

 שידיי טרימַאלקָארּפ עטשרע יד טָאה עכ

 יירי רעד ןופ ךַארּפשטכיררעטנוא סלַא
 עצרוק ַא ןעװעג סריטסערַא ,לוש רעש
 .ָארּפ רעד ּבילוצ סורַא רָאי ַא ןיא ,טייצ

 רעדיװ יקסנילּפַאק .מ .' ןופ עיצַאקָאװ
 ןקיטרָא םוצ ןרעהעג רַאפ טייטסערַא
 ייווַצ וצ טּפשמרַאּפ ,ײדנוּבא ןופ טעטימָאק
 .רעביא טזומעג ,טכיזפיוא:ײצילַאּפ רָאי
 עשיגַאגַאדעּפ - ךעלטפַאשלעזעג יד ןסייר
 .רַאפ ןעוועג 22--1911 .1911 זיּב טעּברַא
 רעטעּפש) לושטנװָא רעד ןופ רעטלַאװ
 ןופ ף"א ,(ץרּפ .ל י ןופ נ"א ןפורעגנָא
 טימ ןעמַאװצ טלעטשעגפיונוצ ןיגלָא .מ
 סָאדא עיטַאמָאטסערכ יד רערעל עקינייא
 =עג גנַאלנרָאי ןיא סָאװ ,"טרָאװ עשידוי
 :ססקעט עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ סנייא ןעוו
 ןוא שידײ ןופ דומיל םעד רַאפ רֶעכיּב

 ער ;סעגַאלפיוא ךס ַא ןטלַאהעגסױא טָאה

 הפי .ח .ל ןופ עיטַאמַאטסערכ יד טריטקַאד
 :סקלָאפ רעד ןופ ןסַאלק ערעגניי יד רַאפ

 :עג קיטייצכײלג :"רבח:לוש רעדח לוש
 .ךיימ רַאפ לושסקלָאפ רעד ןיא טעּברַא
 :ביא רעד טױל 1912 טעדנירגעג .ךעל
 רעדנילּב רעטסואװַאּב רעד ןופ עוויטַאיצ
 הרובד ןירעוט - סגנודליּב ןוא ןירערעל
 םער לוש רעד ןיא טריפעג ,ןייטשרעּפוק

 םייהעג -- הליחּתכל ,שידיי ןופ דומיל

 רעשירַאצ רעד ןופ תופידר יד ּבילוצ
 ךיוא ןריפוצנייא םיא טּבערטשעג ,טכַאמ
 .לַאװרַאפ 1918 טניז ;ןלוש ערעדנַא ןיא
 .יַסַאלקְק טציא ,רעקיזָאד רעד ןופ רעט
 ןופ ןרעינָאיּפ יד ןופ רענייא ! .לוש רעק
 ,גנוגעווַאּב:לוש רעכעלטלעוו=שידי רעד
 .ייֵלַפ ןוא עטסנּבעגעגרעּביא עריא ןופ

 1912 טניז ,רעוט ןוא רעיוּב עטסקיס
 ןופ טעטימָאק רענליװ ןופ דילגטימ ַא
 ?ץגנײרַא ,"הלּכשה יציפמ הרבחח רעד
 ןיא טפַאשרעטעּברַא רענליוו יד ןגיוצ

 ןפלָאהעגטימ םעד קנַאדַא ,הרבח רעד

 ןיא ןריא רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןריפוצכרוד
 לוש ַא ןגעוו עיצולָאזער יד 1913 ג"טּפ

 ?ֹקַא רעשטייד רעד תעשַּכ ,שידיי ףיוא
 .רעמ עשיטסינויצ יד טּפמעקַאּב עיצַאּפ
 2יפ יד ןופ רענייא סלַא ה"מח ןופ טייה

 רענייא ןעוועג ,עיציזַאּפָא רעד ןופ רער
 ;לוק רעשידיי רעד ןופ רעדנירג יד ןופ
 ןשידיי ןופ ןוא 1919 ענליוו ןיא עגיל:רוט
 ,(ק"בצ) טעטימָאק-סגנודליּב ןלַארטנעצ
 :רָאפעציװ ןעװעג ךיוא רע ןכלעוו ןופ
 ןופ רעציזרָאפ ןעװעג גנַאלנרָאי ,רעציז
 ,ענליוו ןיא ןייארַאפ?רערעל ןשידיי םעד
 עשיגָאנַאדעּפ עטשרע יד  טריזינַאגרָא
 =וצ:לוש יד ןיא טקילײטַאּב ךיז ,ןסרוק
 ,ןצנערעפנָאק עשיגָאגַאדעּפ ןוא ןרָאפנעמַאז
 ינָאגַאדעּפ ןייַז טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא
 ןגעו ןעלקיטרַא ןּבירשעג טייקיטעט רעש

 ןגָארפ עשיטילָאּפ:לוש ןוא עשיגָאגַאדעּפ
 ,"גָאטש ןוא "סיינ עטצעלח רענליוו יד ןיא

 "קנַאדעג רעזנואק ןַאגרָא ןשידנוּב םעד
 טימ ןעמַאװצ ןעוועג 21--1919 ,ַא'א
 םעד ןופ רָאטקַאדערטימ ַא'א ןעזייר ז
 ,"לוש עג ידק לַאנרושז ןשיגָאגַאדעּפ
 רָאפנעמַאזוצ:לוש ןטשרע ןכָאנ זיא סָאװ
 ,עשרַאװ ןייק ןרָאװעג ןגָארטעגרעּבירַא
 עשיגָאגַאדעּפ ײר ַא טכעלטנפערַאּפ ןוא
 טריטקַאדער .סעיזנעצער ןוא ןעלקיטחַא

 ןופ טעּברַא רָאי ףניפ | סקנּפ:לוש4 םעד

 ,עגליוו) "טעטימָאק:סגנודליּב ןלַארטנעצ
 יד טכעלטנפערַאפ ואוו ,(392 ן"ז ,4
 ישידיי ןופ עטכישעג רעד וצע :ןעלקיטרַא
 ךױא ,"ענליװ ןיא ןזעוולוש ןכעלטלעװ
 וק ןוא לושטנוװָא רעד ןגעוו ןעלקיטרַא
 =ַאֹּב ךיוא ךיו 1903 טניו ,לוש:ןייטשרעּפ
 :סיוא עשידנוּב ענעדיישרַאפ ןיא טקילײט

 "גנוטײצסקלָאפצ רענליװ רעד ןיא ,ןּבַאג
 רעּביא ןטכיזרעּביא עשיטילָאּפ ןבירשעג
 עשירַאדוסָאג יד וצ סעינַאטמַאק:לַאװ יד
 רעד ןגעוו ןעלקיטרַא ערעלוּפַאּפ ,סעמוד

 =ָאנעשרעג פ"א ךיוא ,םרָאפער-רַארנַא
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 ןרָאװעג טפדורעג 26 --1923 ,השמ ,שטיוו
 ןופ ןוא טכַאמ רעוויטַארטסינימדַא רעד ןופ
 רָאנ ןוא םוירָאטַארוקסגנודליּב ןשילוּפ
 ?טנעצ ןשידיי ןופ ןצנעוורעטניא יד קנַאדַא

 רעד ןוא (ק"ּבצ) טעטימָאקסגנודליב ןלַאר
 יקסדָאגיױװ ,י ר"ד ןופ עיצַאלעּפרעטניא:םייס

 .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא תופידר יד ןענייז
 } ,דַאבַאש .צ ר"ד ןופ "ךוּבלעמאז רענליװ,

 ילושפ :ןעזײר .ז ןופ ר"א "סקנפ, ;11 ןוא
 'ו .קב"צ ןופ "סקנּפ

 יכררב (יקסנַאיגנולּפ) ןַאיגנולּפ
 :גנולּפ ןיא ,ּבעג (1883 ןוושח ח"כ--1814)
 סָאװ ,החּפשמ ַא ןיא ,טנגעג רענװַאק ,ןַאי
 םעד הפי יכדרמ יר ןופ סוחי ריא טריפ
 :געילימַאפ רעכעלטנגייא ןייז) שובלה:לעּב
 .ּפ ןוא הפי ןעװעג עקַאט זיא ןעכָאנ
 ןייז ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןסייהעג רע טָאה
 טנרעלעג טָאה רע .(לטעטשסטרוּבעג
 ןוא טנַאלַאס ןופ ד"ּבא שריה:יבצ 'ר ייּב
 ,ןעגניטָארק ןופ ד'ּבא ןרהא 'ר יב
 ןופ זױה םעד ןיא רערעל ַא קידנעײז
 :סַאילע לאומש ריבג רעצינעװיא םעד
 'ר ןופ רעגנעהנָא ַא ןוא דימלת ַא ,גרעּב
 ךנורג ןפיוא רע טָאה ,רעיליא השנמ
 ןעמוקַאּב טָאה רע סָאװ ,תועידי יד ןופ
 :סיוא ןַא ןּבירשעגנָא ,ןגרעּבסַאילע ןופ
 ןרעיליא ןגעוו עיפַארגָאנָאמ עטנכייצעג
 ןייז--(1858 ,ענליו) "תרוּפ ןּב+ ט"א
 טינ טגיישרע רע ואוו ,טעּברַא עטסעּב
 רַאטַאזירַאלוּפָאּפ ןוא ףַארגָאיּב סלַא רָאנ
 סלַא ךיוא רָאנ ,רעיליא השנמ יר ןופ
 :רעטייוו ןוא רעגנעהנַא רעטגייצרעּביא
 עגונּב ןעגנּוושנָא ענייז ןופ רעלקיווטנַא
 2רָאג טּפָא ,עקירעּביא יד ןרעטכיילרַאפ
 :ילעֹּב יד ןופ תורמוח עטעדנירגַאּב טינ
 טָאה קרעװ סָאד ,םינּבר ןוא דומלּתה
 ןופ תודגנתה יד ן--ּפ ןגעק ןפורעגסיורַא
 רע טָאה לָאמנײא ןוא ןסקָאדָאטרָא יד
 ןייז רַאפ ןּבעל ןטימ טלָאצַאּב טינ ריש
 :יטַאנַאפ ערעטסגיפ ןומה ַא ;"תרוּפ ןּביז

 14 הּתנסּפ -- .ַאיגנולּפ --- רעכַאמרעדולּפ

 שרדמ:תיּב ןיא ןלַאפַאּב םיא זיא רעק
 :ןעיירשעג טימ הליגמ רעד וצ םירוּפ
 "!ןעֶנַמְק טימ ןעמַאזוצ ןיכדחמ טגָאלש?
 עכעלטע ןופ ףליה רעד ץנַאדַא רָאנ ןוא
 ןיא .ןרָאװעג לוצינ רע זיא טיילעגנוי
 ס"ש ןופ רערעל ןעוװעג רע זיא ענליוו
 :עג ןוא לושרעניּבַאר רעד ןיא םיקסוּפו
 יד ןשיװצ עלָאר ענעעזעגנָא ַא טליּפש
 ןּבעל ןייז ןופ רָאי 13 עטצעל יד ,םיליּכשמ
 :ורד סמָאר ןיא היגמ:טּפױה ןעוועג רע זיא
 סיורג ןייז טימ טָאה רע רעכלעוו ,יירעק
 ליפ רעייז טכַארּבעג ןסיוו ןוא תודמול
 רע לָאז ףמָאלָאג ןסינייבצ טױל .ןצונ
 רעשידיי רעד ןופ רָאטװַא רעד ןייז סע
 סגיצנַאד םהרבא יר ןופ גנוצעזרעּביא
 קלח ןטייװצ םעד ןופ ןוא "םדא ייחץ
 םיניד רפס ןטמירַאּב ןקיזָאד םעד ןופ
 טָאה ג"פ:םָאר רעד סָאװ ,"םדא תמכחז
 תיּבק רפס-רסומ סגיצנַאד) ןּבעגעגסױרַא
 ןרָאװעג טצעזעגרעּביא ךיוא זיא "םהרבא
 :רעּביא רעד רעּבָא ,1875 ןיא שידיי ףיוא
 ּבמָאלָאג טיול ,(טנַאקַאּב טינ זיא רעצעז
 סָאד טצעזעגרעּביא ןּבָאה ךיוא .ּפ לָאז
 זיא בקעי;ןּב טיול) "םישנ תבוחז לרפס
 ןיא סױרַא זיא סָאװ ,רפס רעקיזָאד רעד
 ןייק טינ ,רעלעניגירָא ןַא ,1861 םיקלח ייווצ
 טסַאפרַאפ ןּבָאה לָאז ןוא (גנוצעזרעגיא
 ןגעו שידיי ןיא לכיּב ַא ג"פ:םָאר ןרָאפ
 :עגנירַא עדָאמ ןיא טייצ רענעי וצ יד
 קידנכַאלסױא ,רעדעּבמערַאװ ענעגנַאג
 רעיײז ןיא רעּבייו עשידיי יד בגא:ךרד
 .עדָאמ רעקיזָאד רעד ךָאנ ןפױלכָאנ

 יז ,"תונורכז, ,ָאנריּפאּפ * .א :211 ,ת3

 46 ,1883 "הריפצה} ןיא ,במָאלָאג .ג .צ 6

 22/װ -- 1820 6/ןֶש) בקעי רתנטּפ

 ,רעטָאפ ןייז .ןַאשָאטַאּב ןיא .ּבעג (0
 =ימַאּפ רענעסעזעגטלַא ןַא ןופ ,גילעז:רשא
 טשרעהַאּב טָאה ,ןַאמ רעטעדליּבעג ַא ,עיל
 ,טפירש ןוא טרָאװ ןיא ןכַארּפש סקעז
 יג ןַאמָאנַארד ןעוועג טייצ עגנַאל ַא זיא
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 ןוא סַאי ןיא לוסנָאק ןשיזיוצנַארּפ םעד
 גילעז ןפורעג םיא ןעמ טָאה רַאפרעד
 טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז טָאה ,זיוצנַארפ
 סלַא קידנטערטפיוא ,םינינע עשלהק
 רעד  ייַּב ןלדּתש
 יד ןוא גנוריגער

 ;וזַא ;ןטַאלוסנָאק
 רע טָאה ,לשמל
 ליפ רעייז 3
 רעדייּב טעּברַאעג
 לָא'מ ,גנוריגער
 יד ןענערּבְרַאפ
 8 רעד סָאװ ,רעכיּב
 ןדיי ןגעק ןבירשעג טָאה דמלמ חנ דמושמ
 "תונורכז רפסח ס--ּפ ןיא ןּבירשַאּב יונעג)
 רעכעלקערש רעד תעשּב ,(142--138 זיז

 רעד זיא 1831 ןופ דנַאל ןיא הפגמ
 טָאה עילימַאפ יד ןוא ןּברָאטשעג רעטָאפ
 ,ּפ ואו ,סַאי ןייק ןגיוצעגרעּבירַא ךיז
 ,הרוּת:דומלּת רעד ןיא טנרעלעג טָאה
 :בעה טנרעלעג ךיוא רע טָאה ךיז רַאֿפ
 :עמור רעד טימ טנעקַאּב ךיז ןוא שיער
 ןשיליריק ןטלַא ריא ןיא) ךַארּפש רעשינ
 טָאה טפירש עשינײטַאל יד ;בתּכ
 טינ ןוא ןענעײל טינ טנעקעג טינ רע
 ןעוועג גנודליּב ןייז זיא ךָאד ,(ןּביירש
 וצ ווירּב ןײז ןיא ןוא עּפַאנק ַא רָאג
 טכעלטנפערַאפ) רענעּבַאר החמש:והיתּתמ
 טּביירש (44  ,"תונורכז רפסח ןייז ןיא
 ןיפ ךאנ ךימ ןיננעק איש :ןײלַא רע
 ךיא ןעו 72-11 ערהאי םאפ יססאי

 עקינארק עטשרע ןיײמ טקירדעג ּבאה
 סָאד ןעסיו יז ,רענדלאג שריה 'ר אּב
 ענײק ןיא ּבאה ךיא זא טיג רעיײז
 רעדא םואעציל טנרעלעג ןעלהאש
 ןעהעזעג טינ ךיא ּבָאה טעטיזרעווינא
 ןימ זיא השמ תרוּת .ןעגיוא עניימ ראפ
 עניימ זיא םיבֹותּכ םיאיבנ ,םואעציל
 ןינעז םישרפמ איד ןיא טעטיזרעווינא
 טפאשנעסיוו ליסיּב סאד רירהעל עניימ

 רתנסּפ

 יא
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 =יֵלְק אּב ךימ טאה אוה ךורּב טאג סאוו
 ךרוד ןעזיועג סאד רימ רע טאה טעד
 עקרעװ עניימ עלא םיבותּכ םיאיבנ הרוּת
 טייקגירעיווש רעסיורג טימ ּבאה ךיא סאוו
 טראד ןיפ ראנ ךיא ּבאה ןעּבעגעגסיױרא
 ?עגסױרַא ףיוא זייוודניק ןופ ."טנרעלעג
 טָאה ,ןטייקיעפ עשילַאקיזומ עסורג ןזיוו
 ךיז רָאי 13 וצ ,תילכּתַא קידנכוז ,ּפ
 לּבמיצ ַא ףיױא ןליּפש טנרעלעגסיוא
 רעקיזָאד רעד ןיא ןזיװַאּב ליפ רעייז ןוא
 טוג ךיז טלָאמעד טָאה עכלעװ ,טסנוק
 ןוא תוחמש עלַא ףױא לייװ ,טלָאצַאּב
 רעגניז ןדַאלנײא ןעמ טגעלפ םיבוט:םוי
 ,םלוע םעד ןייז וצ חמשמ רעליּפש ןוא
 ַא טימ ןדנוּברַאפ ךיז רע טָאה רעטעּפש
 טלָאמעד -- רענייגיצ רעליּפש עינַאּפמָאק
 זיא -- דנַאל ןיא ןטנַאקיזומ עקיצנייא יד
 =נַאװעג ןוא רעריפ רעד ייז ייּב ןרָאװעג
 ןוא עינעמור רעּבא ייז טימ טרעד
 עשירעיוּפ ףיוא קידנטערטפיוא ,ייקרעט
 ענ:עדײשרַאפ ףױא ךיוא ןוא תונותח
 ,טײללדַא ןוא ןרַאיַאּב יז ןופ תוחמש
 רענעי ףיוא ןעגנורעדנַאװ ענייז ןיא
 סגעלפ רע ןטנגעג עכלעװ ,יַאנוד טייז
 טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה ,ןכוזַאּב טּפָא
 ךיוא .טדערעג ךַארּפש יד ןוא שיקרעט
 (ןַאענעס) ונַאענײש .,רעטלע רעד ףיוא
 ןקירעיגנַאל ןייז ךרוד זַא ,טלייצרעד
 טָאה רענייגיצ יד ןשיװצ ןעגנערּברַאפ
 רע זַא ,ןסעגרַאפ טַאהעג וליפַא ןיוש רע
 :במיצ סלַא טנעלַאט ןייז ןוא ,דיי ַא זיא

 וצ טירטוצ ַא ןּבעגעג םיא טָאה רעל
 נער רעד ןופ רעיײטשרָאפ עטסכעה יד
 =נַא לסיּב ַא .טפַאשלעזעג רעד ןוא גנור
 ןײלַא .ּפ רעּביא םעד ןגעװ טיג שרעד
 ;(14 -- 143) "תונורכזה רפסז ןייז ןיא)
 -האי גיסיירד עגינייא טּבעליג ףאה ךיא.,

 ,קלאפ גיטכערטרעדינ ןייא ןעשיווצ ער
 =אוו איד ,ןעטנאקיזומ רענייגיצ ןעשיווצ
 איד אּב ןעוואלקש עגיּבייא סלאמאד ןער |
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 ןהעווינ ןעגנואווצעג ןיּב ךיא .,ןעראיאּב

 טימאד ,ןערהיפ יצ אייז טימ הכאלמ ןיימ

 רעדניק ןיא ּביײװ ןיימ ןינעק ללאז ךיא

 .ןערהענרע געוו ןעכילטנעדרט ןייא ףיוא
 ןעשיווצ טּבעליג ּבאה ךיא שטאח רעּבא
 ןיבו יתרג ןבל םע? ןענאיצאנ עכלעזא

 ךאד ךיא ּבאה ,"ילרוג היה םיישוכה

 סאוו עּבעיל עסייה איד ןעריולראפ טשינ
 ןעּבױלג ןיימ ףיוא ןיגארטיג ּבאה ךיא

 ףיוא ּבאה ךיא רעדירּב עניימ ףיוא ניא
 ןעויג םשה שדקמ רעטרע ערערהעמ
 עטנרעליג עטסערג איד ןעשיװצ יא
 ךיא ּבאה ןהעוויג ןינעז ןעדוי טינ איד
 ?ראפ ניא עּביולג רעזנוא טגידייהטראפ
 רעדעיא לו הרוּת רעזנוא טגילייה
 םינבא ןיפ רערעיײט רימ אּב זיא תוא
 ךיא ּבאה ראפ רעד עדארג ניא תובוט
 תומוא איד ייּב טאהיג ערהע רהעמ
 איד טימ ּבעה ךיא לייוו ניא םליעה
 טײּבראיגטימ ןעטנאקיומ עטסליּבאנ
 רעטנוא ערהע איד טאהיג ךיא ּבאה
 ןעמיק יצ ןעטפאשלעזעג עטסערג איד
 ,ןערעהיצסיוא ןענאיצוקסיד ערעייז ןיא
 -ירַּב עניימ טאה ןעמ לייו םוראד ניא

 טרילוטיט ןאיצוקסיד רעײז ןיא רעד
 ןיאערטסח ןעמהאנ ןעכילדנעש םעד טימ
 :רעיג רהעז סאד ךימ טאה "דנאּבאנאּב
 =לעזא ,טרעטיּברעפ ןעּבעל ןיימ ניא טריג
 ןיפ ,ןינעז אייז סאוו רעדניק עלדע עכ
 רעדנעל איד ןיא ענעריוּביג ןרעטלערוא
 יה ,דנורג ךיוא ןיּבאה ןיא ןעינעמור
 סעישאמ ךעלקיטש ,רעטרעגנייוו ,רעז
 ערעיײז ןיפ ןבילבעג אײז זיא סאוו

 ןיא ןערדאי רעטרעדנוה ןיפ ןרעטלע

 .עמור איד ןיא טרידוטש ךיוא ןעּבאה
 :ידוטש רעייז ןיּבאה ןיא ןעלהוש עשינ
 ?כרוד סעשטקוס ןעסיורג ןייא טימ םוא
 ?"יהיג רע טאה ףוס םוצ ניא טרהיפעג
 ,םוראו ,"דנאבאגאב ןיאערטס7 ןעס
 טינ ץנעטסיסקע ןייז לעז רע טימאד

 רעטעּפש .ןעינעמור ןיא ןענידראפ ןינעק
 =ירפ איד ןעוו 1856--57 ןערהאי איד ןיא

 ?אוויג טעיירפאּב ןינעז רענייגיצ עשיצ
 ןינעז גיא יירעװאלקש רעײז ןיפ ןיר

 ךימ ידּכ ניא ,ןעראוויג רענעמור עסייה
 יצ ןעּבעל ןימ רימ ניא ןרעגרע יצ
 ןעגאז רימ אייז ןעגעלפ ,ןרעטיּבראפ
 עימאנגאיזיפ ןייא ראנ טאה דוי ןייא סאד
 זיא שנעמ ןייא רעּבא ןעשנעמ ןייא ןיפ
 ןיא איו ראנ זיא די רעד ,טינ רע
 =עסיטנא איד -- .שנעמ ןייא ןעגעקא ףא
 םעניימ ןיא ןעּבאה ןענאיצוקסיד עשיטימ
 שילעה ןייא איו טנערּביג ןעצרעה
 ענייא ןעסאלשעּב ּבאה ךיא ניא .,,רעייפ
 ניא ןעמהענרעטנוא וצ טייּברא עגיזעיר
 ךיא טימאד ןעלממאז יצ עטנעמוקאד
 ןעדוי רעד עטכישעג ענייא ןינעק ללאז
 איד ּבאה ךיא ,ןעּבײרש ןעינעמור ןיא
 ניא עהימ רערעװש טימ עוויטאיציניא
 ּבאה ךיא ,טכארּבעגנעממאזיצ רעטראמ
 ןימ ניא ןערעטש הסנרּפ ןיימ טזימעג
 טדאטש רעד ןיא ןעזאלראפ דניזעגזיוה

 םירא דנאל םעד ףיוא ניא טשעראקוּב

 טאטש ןיפ ףראד יצ ףראד ןיפ ןעזייר
 רעגניפ עניימ טימ ּבאה ךיא ,טאטש יצ
 סאד גיא תובצמ עטלא ןעּבארגיגסיוא
 עניימ ןיא ניא טריּפאקּבא עטסגיטכיוו
 ךיא ןיּב סייוונערהאי ,ןעּבירשעג רעכיּב
 איו ,טאמייה ןיימ ןיפ ןהעוויג דנו ענ
 =כעניג טינ ךיא באה טגאטעג ּבאה ךיא
 ניא ןעציה עסיורג איד ניא רעמיז ,טגיט
 ּבאה ןעטלעק עטסערג איד ניא ףעטניוו
 :ארקעגמירא ןיּב ניא טהירעג טינ ךיא
 ןיק באה ךיא ,רעכעל עללא ןיא ןעכ
 גיא ןעּבעל ןימ ףױא טאהעג תונמחר
 ןײק ּבאה ך'א ,דניזעגזיוה ןיימ ףיוא
 "ןעשנעמ םוש ןייק ןיפ טאהעג עציטש
 ןייז קידנעיצ ,,ּפ טָאה םורַא:ױזַא ,וו"זַאא
 ןכייר ַא טלמַאזעגפיונוצ ,לּבמיצ ןופ הנויח
 ןוא תונורכז עכעלדנימ ךיוא ,לַאירעטַאמ
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 תולאש ,טײל עטלַא ןופ סעיצידַארט

 :עגסיוא רע טָאה ץלַא סָאד ןוא ,תובושתו

 ירד ןופ עטכישעג רעקידנעּב2 ןייז ןיא טצינ

 .ידיי רעד ןיא ןּבירשעג ,עינעמור ןיא ןדיי
 סױרַא זיא | 'ב רעד ,ךַארּפש רעש
 =טשרעטנוא רעשילַארָאמ רעד קנַאדַא
 ט"א יױל ןָאטנַא רעניּבַאר ןופ גנוצ
 םימיה ירבד רעדָא ַאישטַאד ַא ַאקינָארקז
 ,רענדלָאג .ה קורד) "עינעמור תוצראל
 םעד טָא טימ (224 ז"ז ,1871 ,סַאי
 ןיאא :טַאלּבירעש םעד ףױא טסקעט
 איו טהעטש "םימיה ירבדײ רפס םעד
 ןינעז (עינעמור) ַאישטַאד רעדנעל איד
 טרעדנוה סקעז טּומ טנהאֹווַאּב ןעוויג
 ןידוי איו ןוא ,ירצונ םעד רַאפ רהָאי
  רעדנעל איד ןיא ןיסעזַאּב ךיז . ןעּבָאה
 תיּב ןּברוח םעד ךָאנ ןָאפ ַאישטַאד
 גָאט ןעגיטניה םעד זיּב ןוא ןושאר
 עניילק ןייא טלעטשיג ךיא ּבָאה ךיוא
 ,אישטַאד רעדנעל איד ןָאפ עיפַארגָאעג
 :ײל טעװ סָאװ שנעמ רעדעיײַא זַא ידּכ
 איו ןעסיװ רע לָאז רפס םעד ןיא ןענ
 עליפ יד ךָאנ ,"טגיל טרֹוא סעדעי ןיא
 רּבחמ רעד ואוו ,המדקה ַא טמוק תומּכסה
 טגנָאפ עירָאטסיה עצרָאק יד :ַא"צ טגָאז
 ן'רַאפ רהָאי טרעדנוה ןעּביז ןָאפ ןָא-ךיז
 ץכָאנ 1453 סיוא ךיז טזָאל ןוא ,ירצונ
 איו רעביא טזייוו עירָאטסיה איד ,ירצונ
 רעדנעל יד ןיא ןעמוקיג ןענעז ןידוי

 ןושאר תיּב ןּברוח םעד ךָאנ ַאישטַאד

 איד ןעשיװצ ָאד טנהאוויג ןעּבָאה ןוא

 יג ןינעז ןיווי רהעמ ךָאנ ןוא ,תומוא

 ךָאנ אישטַאד רעדנעל איד ןיא ןעמוק
 ןָאפ ןעטיצ יד ןיא ינש תיּב ןּברוח
 :יךוי ןיא ןענופיג ךיא ּבָאה ױזַא ןיסָטיט

 רעכיּב עטלַא עשיקַאלָאװ ןיא ןוא עש

 ןינעז ןידוי זַא זייוו רעּביא יתמא טומ

 ַאישטַאד רעדנעל איד ןיא ןיסעזיג דימּת

 .?ירצונ ןכָאנ ןוא ירצונ ץ'רַאפ רהירפ

 20 רתנסּפ

 סױרַא זיא קרעװ םעד ןופ 'ּב רעט2 רעד
 "מעל) "עינעמורּב םידוהיה תורוקא ט"א
 =בישֲעג יד טלַאהטנַא ןוא (1873 .גרעּב
 םעד טניז ןדיי עשינעמור יד ןופ עט
 -רעה רעד וצ זיּב 1 ןַאפעטס גיניק
 טייצ רעד זיּב ה"ד ,! לױַאק ןופ טּפַאש
 ץוחַא .ךוּב םעד ןופ גנוניישרע רעד ןופ
 רעשינעמור:שידיי ןוא רעשידיי:שינעמור
 ךיוא טעמדיוו עיפַארגָאעג ןוא עטכישעג
 רעד לײט ןטשרע םעד ןיא ז"ז 10 9

 ףיוא קידנזייוװנָא ,ךַארּפש רעשינעמור
 ןטנעמעלע עשיעמַארַא-שיערּבעה עריא
 :עגרעּביא זיא קרעו ס--ּפ ןופ רוציק ַא
 .ףלָאדַא ןסיװעג ַא ןיפ ןרָאװעג טצעז

 ןופ רערעל ַא ,גרעּבנעצטייו לעונַאמ

 2129461668 ט"א ,שטייד ןוא שיערּבעה
 טימ ,37 ז"ז ,1877 טשערַאקוּב) 2108

 רעד ,ןערָאיפעטנַאמ השמ גנומדיוװ ַא
 ,ןעימעחק ףלָאדַא ,"טילעַארזיא סנַאילַאװ
 ,ןיו ןיא ָאטָאסקיעּפ ןילקנַארפ ןימינּב
 יד ןיא עקירעמַא ןיא "תירּב ינּבק יד

 .רַאפ זיא ןוא (עינעמור ןיא "ןויצ ינּבח
 ענעדײשרַאֿפ ןשיוװצ ןרָאװעג טײרּפש
 רעד ךָאנ רעקיטילָאּפ ןוא עטנרעלעג
 ןפיוא ןעװ .המחלמ רעשיקרעט:שיסור

 עגַארפ יד ןענַאטשעג ןזיא םויה:רדס
 ;עינעמור ןיא ןדיי יד רַאפ טכער ןגעוו
 :עגסיוא ךיוא זיא רושָארּב עקיזָאד יד
 ןיא ילשטנולּב ר"ד ןופ ןרָאװעג טצינ

 5100200064 טפירשסגנוקידייטרַאפ ןייז

 םיב 10ז100664 2 2טז600ז ֹװמ 2

 טנעמַאלרַאּפ ןשינעמור ןיא ןעלדנַאהַאּב

 ן--ּפ טכער-:רעגריּב ןּבעג ןגעוו עגַארּפ יד
 .רעכיּב ןּבירשעג טָאה סָאװ ,םענייא סלַא

 *פיוא בגא טַאטוּפעד רעשינעמור ַא טָאה !
 ענייז סָאװ ,םענייא סלַא ן--ּפ ןפרָאװעג
 ףָאטש ןילשטנולּב ןּבעגעג ןּבָאה קרעוו

 .עינעמור ןגעק ןעגנוקידלושַאּב ענייז רַאפ

 עטסערג סָאד טציא ,ס-פ עטכישעג יד
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 עריא עלַא ייּב טָאה ,(* תואיצמה:רקי
 רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןופ תונורסח
 ידי רעד וצ דנורג םעד טגילעג ,טײז
 יעינעמור ןיא עיפַארגָאירָאטסיה רעש
 :עג רּבחמ םעד ןופ עגַאל יד זיא ךָאד
 טימ זיא רע ;עקירעױרט גונעג ַא ןעוו

 דנַאל ןרעּביא ןרָאפעגמורַא םירפס ענייז
 קינָאה ןײק געװ םעד ףיואי טָאה ןוא

 יונעגפיוא רע זיא 1874 ."טקעלעג טינ

 ,"ןויצ/ ןייארַאפ םעד ןיא ןרָאװעג ןעמ
 --ַאטַאסקיּפ ןענַאטשעג ןענייז שארּב ואוו
 ,טשערַאקוּב ןיא לוסנַאק רעשינַאקירעמַא
 רעדורּב ןייז ןוא ןועטש ףלָאדַא ר"ד
 לַאטנעזָאר ר"ד ,ןרעטש דלָאּפָאעל ר"ד
 רעד ןוא ,(ןייארַאפ ןופ טנעדיזערּפ)
 :עג לסיּב ַא טיא טָאה ןייארַאפ רעקיזָאד
 ןעמוקעגקירוצ .עזייר ןייז תעשּב טציטש
 ךיז רע טָאה ,טשערַאקוּב ןייק 5
 :נַאּב קיזומ ןייא טימ? ןדנוּברַאפ רעדיוו
 ןעטלַאהיג רימ ךיא ּבָאה ױזַא ניא עד
 רעד ןיא ."לודג דובּכּב תיּב ינֹּב ןיימ
 ןפלָאהעגסױרַא ךיוא םיא טָאה הנויח
 ייוצ טגעג טָאה רע) ּבײװ עטירד ןייז
 ןעגנאגיג טינ ןינעז אייז לייווש ,רעּבייװ
 :נא ךיז ןעּבאה יז ,געוו ןעכילרהע ןיא

 ּבאה ניא ..הנוזה בחר טימ טרהעקיג
 ןימ רעּבײװ עכלעזא טימ טלאוויג טינ
 סאד ּבאה ךיא ליײוו ןערהיפּבא טלעוו
 יד ;"ןרעטלע עניימ ייּב ןהעזיג טינ

 ןיא 1858 טגעג רע טָאה יורפ עטשרע
 :ַאקוּב ןיא עטייווצ יד ,טעעטיּפ לטעטש
 1863 ןיא ;םיּבלמ 'ר ברה יײּב טשער

 השורג ַא טימ טַאהעג הנותח רע טָאה
 :רער רע רעכלעוו ןגעוו ,סייוו עטַאלז

 טיִנ רימ יא ןעגנוימצּב ענײמ עלַא ץָארט *
 עכעלטע יד ;ןעמוקַאּכ וצ קרעװ סָאו ןעגנולעג

 בָאה תמדקה רעד ןוא טאלכירעש ןופ ןטַאטיצ

 ןופ טײקכעלונײרפ רעד ןעקנַאדרַאפ וצ ךיא

 ,טשערַאקוב סיוא ןַאמָאריס"ש

5 .{ 

 942 ףתנסּפ

 ּבעיל ןיימ? : "תונורכזא ענייז ןיא טלייצ
 גאט ןעצנאגא טציז רּתנסּכ עטאלז ּבייוו

 ענײמיג לעסיבא טימ סאג רעד ןיא

 ,ןילדאנ ,ךילדנעּב ,ןעטייקגיניילק ,הרוחס
 ='ג לעדנאה םעניימיג םעד טימ .םידאפ
 ("רהאי ןהעצכעז ןיוש ךיז רימ ןירענ
 רע טָאה ןּבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד
 :בשומ רעטשערַאקוּב םעד ןיא טכַארּברַאפ
 יא ןעװעג זיא רע ןכלעוו ןופ ,םינקז
 ןוא ,(1875) רעדנירג יד ןופ רענ

 2נַא םעד ןיא טעּברַאעג טָאה רע
 רעטסערג רעד טימ גנַאלנרָאי טלַאטש
 :ידוהַאי יד ןּבָאה ךָאד ,טייקנּבעגעגרעּביא
 טלָאװעג טינ רעטעּפש םיאּבג עטריז
 םעד רַאפ ןטסנידרַאפ ענייז ןענעקרענָא
 ןיא לײטנָא ןייז טנקיילעג ןליפַא ,ליזַא
 רעטקידײלַאּב רעד ןוא ,גנודנירג רעד
 ןגעק ּפמַאק ןרעװש ַא טריפעג טָאה ,ּפ
 רעשינעמור:שידי רעד ךרוד ךיוא  ,יײז
 רעדנוזַאּב ַא ןּבעגעגסױרַא וליפא ,עסערּפ

 תונורכז רפסי עטנַאמרעד ןיוש סָאד ,ךוּב
 איד / גנוּבײרשעּב עשיפארגאיּב רעדא
 ןעמונעגפיוא ןינעז סאו טייל עטלא

 יִּתֹּב) ליזא רעטסעראקוּב ןיא ןעראוועג

 זיִב 1880 ערהאי םאפ (םינקזל הסחמ
 איד ךיא / 1890 סערהאי סעד עדנע
 סעד גנוטלאוראפ איד ןיא גנידנירג
 עכילדנירג דנוא עכילטייד טימ סליוא
 .עלאּברעו עסעצארּפ דנוא עטנעמוקאד

 לי ןיא טלעטשעגראפ ךיוא טרעוו אד

 גאלארקענ ןייז טימ ןנאמ רעטלא רעד
 ויא רע קנערק ןיא ראפ סאו ףיוא
 עשיפארגאיּב ךיוא איו .,ןעּבראטשעג
 תונקז ןיא םינקו איד ןיפ ןעגנולהעצרע

 ןיא ,ליזא ןיא טצעי ןעּבעל אייז סאוו
 ןעידאטס עגיטכיו ראפ ךיוא טמיק אד
 הרּכסא התימ רעּביא תובושּתו תולאש ןיפ
 ,רד רודה ילודג ןיפ הקישנ התימ ןיא
 עּפּפיל ליּפראק .רד ,(זיראּפ) שטיוואניּבאר

 והיתּתמ ,(ינאשאטאּב) הנהּכ לליה ,(יססאי)
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 בר ,(אינעשטיטלאּפ) רענעּבאר החמש
 קינמיר) ןבתכ בר ,(טשעראקוּב) רוש
 ,(טשעראקוּב) ונאראשזיּב םייח ,(טאראס
 :ַאקוּב) "(יססאי) ןייטשניורּב .מ דנוא
 ,עקיזָאד סָאד .(208+כ ז"ז ,1890 ,טשער

 ןּבירשעג ,ךוּב עשילרעטסיוא לסיּב ַא
 רָאג טינ םגה ,שידיײ ןטוג ץנַאג ַא ןיא
 :ןינַאמָאר ןוא ןעמזירעמשטייד ןופ ןייר
 :וצפיוא ליצ סלַא טּפיױהרעד טָאה ,ןעמ
 רעד ןיא רָאטװַא ןופ עלָאר יד ןזייוו
 קרעװ םעד ןיא ;ליזַא םעד ןופ גנודנירג
 ךסַא ןטכָאלפעגנײרַא ךיוא רעּבָא ןענייז
 ס-ּפ רַאפ סערעטניא ַא ןּבָאה סָאװ ,ןלעטש
 רעד רַאפ טרעוװו ַא ךיוא ןוא עיפַארגָאיּב
 יעינעמור ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג
 ט"א סנייא זיא קרעװ ערעדנַא ענייז ןופ
 :רעּביא ַא טימ שיערּבעה ןיא --"םסוקהז
 =עג ןּבעגעגסױרַא--שינעמור ןיא גנוצעז
 סָאד ןוא ,1886 ָאװָאיַארק ןיא ןרָאװ
 :עלָאט רעזעיגילער רעד ןגעוו--עטייווצ
 ןיא ןּבילּבעג זיא -- עינעמור ןיא ץנַאר
 ר'ד .ייּב ןעניפעג ךיז לָאז ןוא דייבתּכ
 .רעטסַאג .מ

 ,)= ;"ןורּכז רפס; ;ח"לרּת ,"רוא רקוּבהַע

 רצואע ןיא ,(ונאענײש .ל ;281 ,םס ;א

 --" ןורּכזה רפס, ,דלעפצרַאװש השמ ;111 ,"תורפסה

 ילעועג, רעד ןופ גנודנירג רעד ןגעװ טכירַאּב

 "עינעמור ןיא עטכישעג רעשידי רַאפ ט:ַאש
 ,ילאּב ,ד קחצי ,רּתנסּפ ,י ,רלעפצראווש .מ ךרוד)
 ,מ ר"ד ,ונאראגיּב .ח ,גרעּבסײװ ,י ,ןבתֹּכ .לא

 ,וקרוט .א ,וגַאענײש ,ל ,ןאישי-ק .ק ,סעּבױט

 ,"ריּכומה ףסא, ,אּפּפיל ;1ס ,(1886 22/ש| םעד

 רעדָא 1921 ,(} 166164{ ןיא ,ָאּבאס ךירעמע 1
2, 

 -- 1902 רמועּב ג"ל) םייח טעּפ
 :דָארג ,עּפלָאװ ןיא .ּבעג (

 טָאה .דמלמ ַא ןופ ןוז סלַא ,טנגעג רענ
 רעשיסור ַא ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג
 רעשטייד רעד תעשּב ,לוש:רַאטנעמעלע
 1921 ,טעּברַא-סגנַאװצ ןָאטעג עיצַאּפוקָא

 רע ואוו ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיוא

 ?טייב ענרעדעל ןופ ּפַאש ַא ןיא טעּברַא

 924 קסווָאק יקסװָאקירטעּפ -- טעּפ -- רּתנסּפ
= 

 :רערעל םעד קיטייצכיײלג טכוזַאּב ,ךעל
 --.י"ג ןיא גניר:רעטעּברַא ןופ רַאנימעס
 ,רעדיל ןּבירשעג רָאי 15 וצ ןיוש טָאה
 *רַאפ רעטעּפש ןענייז רַאּפַא עכלעוו ןופ
 לַאנרושז םעד ןיא ןרָאװעג טכעלנטפע
 ןייז ."יזעָאּפ רעשידיא ןופ ןרעטסומז
 רענליוו םעד ןיא טקורדעגּפָא דיל טשרע
 רעד רעטנוא ,"רבח רעדח לַאנרושז.טנגוי
 רעטעּפש ןָאסמײח הּכלמ ןופ גנוקריוו
 :רַאפ 1922 טניז ןוא עזָארּפ וצ רעּבילַא
 :1ולייצרעד גנילדנעצ עקינייא טכעלטנפע

 ןיא ,םייה רעטלַא רעד ןופ טּפיוהרעד ,ןעג
 ןיא ןוא ?טייהיירפ, רעשיטסינומָאק רעד
 רעד יװ ,ןטפירשטייצ ערעדנַא עקינייא
 :רַאפ:רעּבײרש:רעטעּברַא ןגנוי ןופ ןַאגרָא
 ,"רענַאקירעמַא רעדח ,"עינזוק:גנויא ןייא
 רעטנָארָאט ,"רענָאיּפ רעדא ,"רעדעפ ידח
 ,"ףמַאק רעד/ טַאלּבנכָאו שיטסינומָאק
 2ןצ יד ןופ רענייא זיא ,ןלַאנרושז=ןָאינוי
 ןטסירטעלעּב עשידי עגנוי עקידנגָאז
 .עקירעמַא ןיא

 םורַא) ןשרעה-|ףסוי יקפווָאקירטעּפ
 ?ףרש ןיא .ּבעג ( 1 -- 7
 ,יכדרמ ,רעטָאפ ןייז .ּבוג רעוועיק ,ןבל

 רעשיניורק ַא ןיא רערעל א ןעוועג זיא
 עשיסור ןיא ןּבירשעג ,לוש רעשידיי
 ַא ףיוא גָאלָארקענ ַא ,לשמל) ןעגנוטייצ
 ןיא ,קיּב רעוטײללּכ רענְבָליהדש ןסיוועג
 יד 1877 טקידנעעג ,(8 ,1870 ,{(6אפ
 ?עג ךיז .ּפ טָאה ,ןבל-הדש ןיא לושלַאער
 ,טעטיסרעווינוא םוצ ןטיירגוצ ןעמונ
 ָאד רָאנ ,ןיטיל ןוא שיכירג ןענרעל
 ויזירּפ רעד טקורעגרעטנוא ךיז טָאה
 =לעז רעכַאפנייא סלַא ןעניד ֹוצ טינ ןוא

 :עג רע טָאה רָאי ןּבלַאהטרעדנָא רענ
 סלַא רעטילימ ןיא ןטערטנײרַא טלָאװ
 טינ םיא רעּבָא זיא סָאד ,רעקיליוויירפ
 ןופ םזיטימעסיטנא םעד תמחמ ןעגנולעג

 עקיױָאד יד ;טכַאמ רעשירעטילימ רעד
 ןיא טרירַאּב רעטעּפש רע טָאה הלוע
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 *ידיי:שיסור רעד ןיא ןעלקיטרַא רָאּפ ַא
 ,33 ,1880 ,?ג308818 "וװ) עסערּפ רעש

 =רעּבירַא ,(2 ,1881 ,2ץסס814 28068 ,9

 ,(וװעיק ןיא) טסנידרעטילימ םעד ןעמוקעג

 :עװ רעװָאקרַאכ ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא
 ןענייז ךיילג רעּבָא ,טוטיטסניא-רַאנירעט

 ןוא ןעמָארגַאּפ עטשרע יד ןכָארּבעגסױא
 עטשרע יד ןופ רענייא ןעװעג זיא רע
 ,ןטנַארגימע עּפורג:ַא ןָא ךיז ןסילשוצנָא
 +וקעג 1881 ףוס זיא רע רעכלעװ טימ
 יד ןופ רענייא ןעוועג ,עקירעמַא ןייק
 עינָאלַאק רעלַאנומָאק רעד ןופ רעדנירג
 קנַאדַא) ַאטָאקַאד טַאטש ןיא עימערק
 -ַאּב םעד ןופ גנוציטשרעטנוא רעד

 .ַאפעצ רעד ךָאנ ,(ןירּפלײה לאכימ ןטמיר
 ןעמוקעגקירוצ עינָאלַאק רעד ןופ גנול
 ט"א ךוּב ַא ןּבעגעגסױרַא ,ןבל=הדש ןייק
 ןופ לכיּבציטָאנ ַא סיואט -- םפ תאסממאצ
 ן"ז ,1884 וועיק) "טנַאר .ימע:טנעדוטס ַא
 ײר ַא ץוחַא טלַאהטנַא ךוּב סָאד ;(9
 עג טָאה רע סָאװ ,ןציקס ןוא ווירּב
 שיסור רעד ןיא עקירעמַא ןופ ןּבירש
 --1881 ,223088ז8 ןיא) עסערּפ רעשידיי

 פ"א ךיוא ,(84--1882 ,?עס. 8060 ,3
 יד ןופ ןּבעל םעד ןגעוו ,חסנקיפ 62

 ,ָאגַאקיש ןיא ןטנַארגימע עשידיי עטשרע
 ךױא ,עימערק עינַאלָאק רעד ןוא י'נ
 טינ רעּבָא ןּבָאה יז ,ןעגנולייצרעד 2
 זױלּב ןענייז ,טרעװ ןשירַארעטיל ןייק
 יד ןופ קורדסיוא סלַא שיטסירעטקַארַאב
 רעד ןופ ןעגנּוױשנָא ןוא ןעגנומיטש
 ץנעגילעטניא רעטרימָאלּפיד רעשידיי
 :עּפש לסיּב ַא .ןרָאי רעק80 יד ּבײהנָא
 ּבימז ַא ןּבעגעגסױרַא ךיוא ,ּפ טָאה רעט
 ,(1885 ,ןבל:הדש) 88 תסאסופ ט"א
 ַא טכעלטנפערַאפ ַאיצ טָאה רע ואוו
 :ייא ,34 0168 "דויטע ןשיגָאלָאכיסּפז
 :ילעטניא עשידיי עקינייו יד ןופ רענ
 :סיוא םעד רַאפ ךָאנ טָאה סָאװ ,ןטנעג
 ןענַאטשרַאפ ןעמָארגָאּפ יד ןופ ךָארּב

 926 יקסװָאקירטעּפ

 =דיי רעד ןופ גנוטיײדַאּב יד ןצַאשיוצּפָא
 טוורּפעג רע טָאה ,רוטַארעטיל רעש
 יד ןיא ריא וצ סערעטניא םעד ןקעוו
 ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ ןזיירק

 ץלַא ךיז טּבערטשעג ןַאד טָאה עכלעוו
 גנוטכַארַאפ טימ ןוא ןריציפיסור וצ רעמ
 "ןָאגרַאשז? רעד ףיוא טקוקעג לוטיּב ןוא
 לושלַאער רעד ןופ דימלּת סלַא ךָאנ
 רעשיסור רעטסואווַאּב רעד ןיא רע טָאה
 ףרַאפ ,42 ,1817 ,66ס8ה8חעמפ גנוטייצ

 ןיקצעיניל ןגעוו לקיטרַא ןַא טכעלטנפע
 ןיא) "ןירדעשטש רעשיריי רעד ט'א
 עג ךיא רע טָאה גנוטייצ רעּבלעורעד
 ,1885 קרעװ סיקצעיניל ןגעװ ןּבירש
 טריטיצ רעטעּפש טָאה רע ןכלעוו 5
 *רַאשז רעשידיי רעדח לקיטרַא ןייז ןיא
 סץס0048 ןיא) "רוטַארעטיל ןייז ןוא ןָאג

 ךיוא טזייוו רע ואוו ,(20 ,1880 ,48
 טײקיטעט רעשירַארעטיל רעד ףיוא ןָא
 ?דלָאג טהרבא ,םירפס:רכומ עלעדנעמ ןופ
 יא ךיוא טָאה רע .קיד .מ .א ,ןעדַאפ
 .ט"א "עסקַאטװ סעלעדנעמ טצעזעגרעּב
 1480 1, 6. ,0060ט868 .660מ*

 1200 ןיא טקורדעג ;1884 ,ןבל?הדש)
 ןטײװצ םוצ רע טָאה רעטעּפש .(וקע
 ַא ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא לָאמ
 ,ליוזױל ןיא טּבעלעג טײצ עסיוועג
 ןיא טקילײטַאּב ךיז טייצ וצ טייצ ןופ
 םמק. ןיא) עסערּפ רעשידיי:שיסור רעד
 ןא ַא"צ ,,88-- 86 --- 1885 ,אק+ 8

 ?23082395 ק663 שילגנע ןופ גנוצעזרעּביא
 --א"צ ,1888 םססאסגמ ןיא ,18890 ,110168

 :ַאקירעמַא יד ןופ עטכישעג רעד רעּביא

 =נַא;הקדצ ערעײז רעּביא ,ןדי רענ
 :קַאדער רע טָאה 90 -- 1889 ,(ןטלַאטש

 ?זיוה רעדח טַאלּבנכָאװ ַא יינ ןיא טריט
 ר"א--טשרעוצ ,מונ 20 סױרַא) "דניירפ
 דוד טימ ןעמַאוװצ ןוא (ַאּפּפַאי .י ןופ
 ןשיטסירָאמוה ןכעלטנכעוו ַא רעקעטָאּפַא
 אידו) "שטייּב רעסיורג רעדא לַאנרושז |
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 טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה רע .(? "שטייּב
 ןיא לקיטרַא ןכעלטּפַאשנסיװרוטַאנ ַא
 1883 "טַאלּב:סקלָאפ ןעשידויא רע:ּב"טּפ
 ,(י? ןעצלַאזעג רעסַאװ?םי זיא סָאװרַאפז)
 עטכישעג רעשידי רעּביא ןעלקיטרַא
 :בעשנעמ רעד? ןלַאנרושז סרמש ןיא
 ,א"א "קָאּפ רעשידוי רעדח ןוא "דניירפ
 ,לשמל) "ץילמהז ןיא ןצנעדנָאּפסערָאק
 עידעגַארטנעילימַאפ ַא ּבילוצ ,(56 ,3
 טעגרהרעד זיא רעטסעווש ַא ענייז ךיוא)
 ?עג ַא ןופ ןדָאּב ןשיטגַאמָאר ןפיוא ןרָאװעג
 :רַאפ ,י"נ ןופ קעװַא (סור ַא ,ווָאּפָאּפ ןסיוו
 טצעזַאּב ךיז ןוא ,דניק ןוא ּביײװ טזָאל
 גנילירפ טניז טָאה רע וואו ,ןָאדנָאל ןיא
 גנוטייצ עשידי יד טריטקַאדער 6
 ןיא טרידנָאּפסערָאק ךיוא ,"ילארשיהי
 רעטעּפש .עסערּפ רעשידיי:שיסור רעד
 ?עגסױרַא השעמ ַא סעּפע רַאפ רע זיא
 :סור ןייק דנַאלגנע ןופ ןרָאװעג טקיש
 זיא לרוג רעקידרעטייוו ןייז ןוא ,דנַאל
 | ,טנַאקַאּבמוא
 (סעס1סאייעטסס8א18  +8232/ס28 תע'ע68-
 ,סם8סזמעאפ תממסחט ;נ:ץקע 0 ס8ק/סּהאמ

 ,"עינַאמָאפַארג ןופ ןּברק א, ,,ל .מ 1711 ,4

 1108020061408184 ;7/ ,1884 ,800408מ ןיא
 ןגעװ סעיזנעצער) 2774 ,1884 ,,1626020

 ןופ ןעגנולײטטימ ;(89 2א86תטאצ ךוּב ןייז
 .ףָאקרעּפ .י ןוא רמרמ ,ק

 .-- 1815 םֹורַא עשוהי ץיװָאלעּפ
 ?וָאק ,עװָאגָאר ןיא .ּבעג (

 ענייז ךיז ןּבָאה רָאי 2 וצ ,טנגעג רענ
 טנרעלעג .קָאשיּפוק ןיא טצעזַאּב ןרעטלע
 טניז ,ךיז רַאפ ןוא תובישי ןיא ,רדח ןיא
 ןעועג םזיניצ םעד ןופ ּבײהנָא םעד
 1903 ןוא גנוגעװַאּב רעד ןיא קיטעט
 ,"העובש יד; ןּבירשעגנָא ענליו ןיא

 מ ,א ןופ קיומ רעד טימ זיא סָאװ
 ןופ ןמיה רעד ןרָאװעג (עז) ןייטשנרעּב
 ךרוד ןקורד םוצ טרעװרַאפ) צ"ּפ יד
 זיא ,רעפלָאװ .מ רָאזנעצ רענליוו םעד
 :עג טכעלטנפערַאפ רעטעּפש טשריע יז
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 =יא ידח ּב"מז ןיא עקירעמַא ןיא ןרָאװ
 :ַאמ ןיא ןוא 1906 י"נ "עמיטש עשיד
 =סור ןיא .("ןויצ יריש ץבקח סיקצינליג
 ערעדנַא עקינייא ןּבירשעגנָא ךיוא דנַאל
 ?רַאפ ןענייז סָאװ ,סעדנעגעל ןוא רעדיל

 =ואוו ,עקירעמַא ןיא ןרָאװעג טכעלטנפע
 1906 םורַא טרעדנַאװעגסױא טָאה .ּפ ןיה
 עלעכיּב םעד ןיא טלמַאזעג ןענייז  ייז)
 זיז ,1918 י'נ ,"ןעדנעגעל ןוא רעדעיל}
 יילק עכעלטע ץוחַא טלַאהטנַא סָאװ ,2
 עדנעגעל ערעסערג ַא ךיוא ךעלדיל ענ
 ?ייא טקורדעגּפָא ךיוא טָאה ,("רוסמ רעדע
 +יא ןוא ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ עקינ
 =ידייו ןוא "טיהרַאװ- ןיא ןעגנוצעזרעּב
 עדנעגעל:שרדמ ַא ןוא "טַאלּבעגַאט ןעש
 ןעשידיאז ןיא "יאניכח ןּב איננח 'רח
 ןכלעװ ןיא ,1918 22/|| ןופ "רעפּפמעק
 ןופ טרוּבעג יד, ןּבירשַאּב ךיוא רעמונ
 ."העובש רעד

 { / + -- 1899) קחצי ץטלעּפ
 ןופ רעטעּבױַאטימ ,טשערַאקוּב ןיא .ּבעג
 ןוא ןעגנוטייצ עשינעמור ענעדיישרַאפ
 ךעלכיּב עכעלטע ןופ רָאטװַא ,ןלַאנרושז
 .ןעגנולייצרעד ןוא קיטירק עשירַארעטיל
 12080604 רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה
 ןלעװָאנ ייר ַא ןופ ןעגנוצעזרעּביא 4
 םיריש ,שַא םולש ,ןעזייר םהרבא ןופ
 | .ַא"א קילַאיּב .ג .ח ןופ

 --1860 םורַא) ןמ-םחנמ יקסווָאקנעּפ
 :ַאטלָאּפ ,ןיּבול ןיא ,ּבעג (

 +עג רע זיא טנגוי רעד ןיא .ּבוג רעװ
 =עג ןייז ןיא רערעל רעשיערּבעהַא ןעוו

 רעדיל טכעלטנפערַאפ טָאה .טָאטשטרוּב
 ןיא ,טַאלּבסקלָאפ ןעשידויז םעד ןיא
 תמא ןַא ןזיװעגסױרַא טָאה רע עכלעוו
 =לדוי רעדח ןיא .גנוּבַאגַאּב עשירעטכיד
 ןיפ ר"א 1 "קעהטָאילּביּבסקלָאפ רעש
 =רעפ ןעװעג זיא רע ןעמעװ טימ ,ע"ש
 ץנַאג טצעזעגרעּביא ,טעדניײרפַאּב ךעלנעז

 ךופ "ןעּבעל םינופ דעיל סָאדז ןעגנולעג
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 ז עיגָאלָאטנַא סניסַאּב ןיא .גורפ ,ש
 *םָאה ידי רעדיל ענייז טכַארּבעג ןרעוו

 סָאד ,"ןעינעמור ןיא טסּברעהח ןוא "גנונ
 רעטנוא ןּבירשעג ,סיוא טזייו ,עטצעל

 תורזג ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןופ םשור םעד
 רעטעּפש .ןרָאי רעק80 יד ןיא ןדיי ףיוא
 רעד ןיא ןטערטעגפיוא טינ רעמ .ּפ זיא
 זיא לרוג:סנּבעל ןייז ןוא ריטַארעטיל
 ,טנַאקַאּבמוא

 (ה --1879) בקעי ןיקנעּפ
 בג רעװעיק ,עקװעינָאלָאק ןיא ,ּבעג
 יד טימ ןעמַאוצ רע טָאה לגנַיי סלַא

 ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא ןרעטלע
 רעטָאפ ןייז ואוו
 רעד ןעוועג זיא
 =ידי רעטשרע
 טסינָאלַאק רעש

 יַָאק טַאטש ןיא
 זיא ,ּפ ,טוקיטקענ
 עג ןגיוצעגפיוא
 רעד ףיוא ןלָאװ
 טרָאד ןוא םרַאפ
 טָאה טייהרעגנוי ,לושסספרָאד יד טכוזַאּב
 רעד טימ טריסערעטניארַאפ ךיז רע
 ןיוש ןוא גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי
 2עלטנפע ןַא ףיוא ןטערטעגפיוא 16 וצ
 טנרעלעגסיוא ךךיז ,גנולמַאזרַאפ רעכ
 עכעלטע טעּברַאעג ןוא ךעלעטייּב ןכַאמ
 עיצַאטיגַא ןייז ּבילוצ ,ךַאפ םעד ייּב רָאי
 טלעטשעגפױרַא רעטעּברא יד ןשיווצ

 רעד ףױאםיטַאּבעלַאּב יד ןופ ןרָאװעג
 ןזָאלרַאפ טזומעג ןוא עטסיל רעצרַאװש
 :םוּב ַא ןעועג טייצ עצרוק ַא ,ךַאפ םעד
 רע:י"נ טקידנעעג ךָאנרעד ,רעטלַאה
 ?סיוא 1917 ,טסירוי סלַא טעטיסרעוװינוא
 :יטסילַאיצָאס רעד ףיוא ןרָאװעג טלייוועג
 רעטכיר רעלַאּפיצינומ סלַא עטסיל רעש
 ?סילַאיצַאס רעטשרע רעד) רָאי 10 ףיוא
 עטקינייארַאפ יד ןיא רעטכיר רעשיט
 נָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג טָאה ,(ןטַאטש

 1! .ּב ןָאקיסקעל

 :ינַאגרָא-רעטעּברַא עשידיי יד ןיא לייט
 רעציזרָאפ ןעװעג ןרָאי ךס ַא ,סעיצַאז
 סױרַא טיג סָאװ ,עיצַאיצַאסַא רעד ןופ
 ןיא טקילײטַאּב ךיז ,"סטרעוורָאפ* םעד
 ?קיטרַא ענעדיישרַאפ טימ גנוטייצ רעד
 ?בתֹּכ ןשילגנע ןופ עטצעזעגרעּביא) ןעל
 תעשּב ,"טפנוקוצ רעדז ןיא ךיוא ,(? די
 םעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג המחלמ רעד
 דילגטימ ַא ןוא "ליסנוָאק:רעטעּברַאז ג"ַא
 ,"ףילער:סלּפיּפװ ןופ עוויטוקעזקע רעד ןופ
 ?לעזעג רעד ןופ רעציזרַאפ ןרָאי עטצעל יד
 טכוזַאּב 1925 ,עקירעמַא ןיא "טרָאװ טפַאש
 ןייז ןופ ןקורדנייא יד ןוא עּפָאריײא:חרזמ
 ,"סטרעװרָאפװ ןיא טכעלטנפערַאפ עזייר
 ?עדעפ רעד ןופ ןַאגרָא -- "דנַאּברַאפ םעדז
 .עקירעמַא ןיא ןדיי עשילױּפ יד ןופ עיצַאר
 טלעטשעגסיױרַא 1926 ןלַאװ:טַאטש יד ייּב
 טַאדידנַאק סלַא ּפ"ס רעד ןופ ןרָאװעג

 ,"ג טַאטש ןופ רָאטַאנרעּבוג רַאפ
 רעד, 141 'ז ,א"פרת ,"טאלּביתוּכוסק סעקינימ

 619 ,1925 ,"דנאּברַאפ

 -- 1871 םֹורַא לאומש ןיקסעּפ
 ןוז סלַא ענליוו ןיא ,ּבעג (

 לקינייא ןַא ,רחוסנזייא םענעעזעגנָא ןַא ןופ
 ןיולק סהלעמ 'ר ןיא הבישי:שאר םעד ןופ
 ןיא טנרעלעג 15 רָאי ַא זיּב ,ּפ בקעי 'ר
 :ליו רעד ןיא ןעמוקעגנַא ןַאד ,רדח
 יז ןקידנערַאפ ןכָאנ ןוא לֹושלַאער רענ
 ,עיגלעּב ןיא רעינעשזניא ףיוא טרידוטש

 טרידוטש ,עקירעמַא ןייק קעװַא רעטעּפש

 סלַא י"נ ןיא טריציטקַארּפ ןוא ןיצידעמ
 ןיא ךָאנ -- .רָאטקָאדנגױא רענעעזעגנָא
 :ָאװער רעד וצ ןענַאטשעגוצ טנגוי רעד
 העּפשה רעד קנַאדַא גנוגעווַאּב רערענָאיצול
 ןטנַאקַאּב םעד ,רעדורּב ןרעטלע ןייז ןופ
 רערעגניי ןייז ךיוא) .ּפ לאחשי טסילַאיצָאס
 רעוט ַא ןרָאי טניז זיא ,ּפ בקעי ,רעדורּב
 רע זיא ,(זירַאּפ ןיא סנטצעל ,?דנובא ןופ
 רעריפ יד ןופ רענייא ןעוועג עקירעמַא ןיא
 =ַעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ

)20( 
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 ,ס ןוא ןּוָאטס ,ג טימ ןעמַאזוצ 1899 ,גנוג
 =עּברַא יד טעדנירגעג ןַאמרעגניא ,א ןוא
 ןענרעל טגעלפ'מ ואוו ,לושסגנודליּב-רעט
 :עג ,עימָאנָאקע עשיטילָאּפ רעטעּברַא טימ
 :ַאנ ,גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעד ןופ עטכיש
 לוש יד) וו"זַאא םזילַאיצָאס ,טפַאשנסיװרוט
 זיא ןוא רָאי עכעלטע טריטסיסקע טָאה
 :ָאמיה ר"ד ,ןידרָאג בקעי ןופ רעטעּפש
 ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָאער ַא"א שטיוו
 רענעי םורַא ,("גיל לַאנָאשייקוידעק ןַא
 יד ןופ ןרָאװעג ןדַאלעגניײא ,ּפ זיא טייצ
 ןריפוצכרוד דנַאלגנע ןייק ד"ס עשידיי
 ןרעּביא רוט ןלענָאיצַאטיגַא ןַא ייז רַאפ
 .ַאּב ךיז רע טָאה דנַאלגנע ןיא ;דנַאל
 :עװַאּב רעוויטַארעּפָאָאק רעד טימ טנעק
 טָאה ,י"נ ןייק ןעמוקעגקירוצ ,ןוא גנוג

 עיצַארעּפָאָאק ְרַאפ טריטיגַא ליפ רע
 טָאה ןוא רעטעּברַא עשידיי יד ןשיוצ
 :רָאפּװ ןיא טריפעג 1902 טסוגװַא טניז
 פא עכעלטנכעוו עלעיצעּפס ַא "סטרעװ
 ;"טלעװ עװיטַארעּפָאָאקק ידש גנולייט
 "סטרעוװרַאפק ןיא טעּברַאטימ רעד ץוחַא
 2טייצ; ןופ רָאטקַאדער ךיוא ןעוועג

 רעמ ַא ןופ טַאלּבנכָאװ ַא --- ?טסייג
 :רָאפ/ רעד סָאװ ,רעטקַארַאכ ןטסנרע
 םעד טניז ןּבעגעגסױרַא טָאה ?סטרעוו
 ף"א טשרעוצ) 1908 ינוי זיִּב 1905 זןוִא
 רעּבָא טָאה רעכלעו ,ןַאהַאק .ּבא ןופ
 וַצֹּפָא ךיז טייקכעלגעמ ןייק טָאהעג טינ
 :עג טָאה .ּפ .(טפירשטייצ רעד טימ ןּבעג
 רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא ךיוא ןעמונ
 :עג ַא זיא ןוא גנוגעװַאּב רעשיטסינָאינוי
 ניו יד ןופ רענייא ןעוועג טייצ עסיוו
 :ָאיצָאס רעשידיי רעד ןופ רעײטשרַאּפ עק
 ןופ רעגנעהנָא -- ץנעגילעטניא רעשיטסיל
 רעכלעוו ,םזינָאינוי ןלעירטסודניא םעד
 םענייר םעד ןגעק ּפמַאק ַא טריפעג טָאה
 :עמַא רעד ןופ םזינָאינוי ןלענָאיסעפַארּפ
 טָאה  ,עיצַארעדעפ?רעטעּברַא  ױענַאקיר
 ;יװ ,ןרושָארּב עקינייא טכעלטנפערַאפ
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 יד ריפ טייקכילצינ רעייז ןוא סקיירטסץ?
 עלַאנָאיצַאנרעטנאאה ג"פ) "רעטייּברַא
 ןעליוו סָאװ ;(41 ז"ז ,י"נ ,"קעטָאילּביּב
 םלעהליוו ןופ .זרעּביא--"ןעטסילַאיצָאס יד
 .(30 ז"ז ,י"נ) רעקַארּב

 -ײּברַא רעשידיי ןופ טטכישעג יד ,, ,ןיגרוב .ה
 ."גנוגעװעּב רעט

 -- 1887 7?/ץטז0 ריאמ רעקעּפ
 ,דנַאלרוק ,עװַאּביל ןיא .ּבעג (

 :טיל םייּב טוג ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד
 רָאי 8 ןופ ,ינַאילעּפָאּפ לטעטש ןשיװ
 ןיא ןעגנַאגעג ואוו ,עשרַאװ ןיא -- ןָא
 רעד ,לושסלדנַאה 1904 טקידנעעג ,רדח
 ןיא ןיצידעמ טרידוטש ,לושלַאער ךָאנ
 טקידנעעג 1915 ןוא לעזַאּב ןוא ץַארג
 3 ןַאד ,טַאּפרָאד ןיא ןיצידעמ ר"ד סלַא
 1918 ,רעטילימ ןשיסור ןיא ןעוועג רָאי
 ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא
 ןקידגרעמ ןופ טייל2רעטילימ עשידיי יד
 ןיא ר"ד עלַא טנידעג 21--1919 ,טנָארפ
 -ַאטשעגסיוא ואוו ,ײמרַא רעשילױּפ רעד
 טניז ןטסערַא ןוא תופידר ייר ַא ןענ
 יוטס עכנַאמ ןיא טקילײטַאּב ךיז 9
 !{8ק סזץנסמזפ יו ןּבַאגסוא עשיטנעד

 עשיניצידעמ "טנייה, ןיא ןּבירשעג ,ַא"א
 :טלעוו רעד ןופ תונורכז ןוא ןעלקיטרַא
 יד ןופ ק"צ ןופ דילגטימ סלַא ,המחלמ
 רעייז ןיא טקילײטַאּב ךיז ןליוּפ ןיא צ"צ
 רַאונַאי טניז ,וו"זַאא גנואיײרפַאּבז ןַאגרָא
 לַאנרושז:שדוח םעד ןופ רָאטקַאדער 4
 יד טעמדיװעג טפירשטייצ / דניק סָאדװ
 ,"גנויצרע ןוא ץוש:רעדניק ןופ ןגַארפ
 רעלַארטנעצ רעד ףךרוד ןּבעגעגסױרַא
 ץוש:רעדניק רַאפ טפַאשלעזעג רעשידיי
 ָאד ןבירשעג ןוא ,גנוגרָאזרַאפםימותי ןוא
 ?טפַאשלעזעג ףיוא ןעלקיטרַא ליפ רעייז
 ,ןגָארפ עשינעיגיה:שיניצידעמ ןוא

 --םולש ןּב המלש רעטנעמַאגרעּפ
 ט"א ךוּב םעד ןופ רעסַאפרַאפ ,ןירּב ןופ .

 ?רעסעּברַאפ ;1813 ,ןיוו) "ןושלה ידוסימ
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 עשיערּבעה ַא -- (1832 -- עגַאלפיוא עט
 .ןענרעלנײלַא םוצ שידיי ףיוא קיטַאמַארג

 ,םירפסה רצוא ,בקעיןּב ;14 8

 -- 1869) ַאעמָאלַאס לרעּפ
 רעטכָאט ַא ,עשזמָאל ןיא .ּבעג ( |
 ןופ רּבחמ םעד ,ַאלרעּפ רודגיבא:ןמלק ןוֿפ
 :ץג ןגיוצרעד .ַא"א "םימכח ןושל רצוא
 ,ןילּבול ןיא ןרָאװ
 ירעּבירַארעטעּפש

 .רַאו ןייק ןרָאפעג
 טָאה יז ואוו ,עש
 :עג גנַאלנרָאי
 ָארויּב ַא ןטלַאה
 '?נוצעזרעּביא רַאפ
 עדמערפ ןופ ןעג
 טָאה יז) ןכַארּפש
 יסרע'וינוא רעווענעשז םעד טקידנעעג
 ןוא זירַאּפ ןיא ךיוא טרידוטש .טעט
 טָאה ןרָאי רעקפ0 יד ּבייהנָא .(ןָאדנָאל
 ןיטלעּפ 17626014 ןופ רָאטקַאדער רעד

 ?גזו/- ןעגנולייצרעד עריא טקורדעגּפָא
 תֹוא 001006) 27066140, 1!ןג, ׁשםט4 0

 רעד ףיוא ןגיוצעג ןּבָאה סָאװ ,04094
 ?מַאזקרעמפיוא יד ןיטסירטעלעּב רעגנוי

 רטָאיּפ .ןזיירק עשירַארעטיל יד ןופ טייק
 ןיז ןיא טקורדעג טָאה יקסװָאלעימכ
 ןוא 10:02160 גנולייצרעד ריא 446מ6זו

 ריא ףיױא ןעװעג עיּפשמ טָאה ץרּפ
 ?טנפערַאפ טָאה יז ןוא ,שידיי ןּביירש וצ
 עקינייא "ךילטעלּב-בוט?םויװ יד ןיא טכעל
 טיורּבײ--ןּבעל ןשידיי ןעמערָא ןופ רעדליּב
 ןיא/ ןוא "רעדניק ןהָאי ,"קידנעכוז
 ןצרּפ טימ טקילפנָאק ַא ּבילוצ ."רעטַאעט
 ןדנעטשמואסנּבעל עקירעיורט ּבילוצ ןוא
 ןופ ןרָאװעג ןסירעגּפָא ךָאנרעד יז זיא
 זױלּב ,טיײקיטעט רעשירַארעטיל רעד
 יד טימ ינטאּפי :ךָאנ טכעלטנפערַאּפ

 רעד עלעכימא ,19 "דויא ןיא --"ןעמערּב
 "גנוטייצסקלָאּפ רעשידויז ןיא "קינטַאל
 ןיא -- "עקפיצ/ ,רָאטקעּפס ,מ ןופ ר"א

 ס ,רענוװָאר .א פ"א

 924 אלרעפ -- לרעפ -- רעטנעמאגרעפ

 ןיא -- "עװנַאק ידז ןוא 1903 "דניירפח
 יי ר ,1910 "להַארטשז

 ןיא ןעיורפ עטמירַאּבכ, ,ןילָאגרַאמ .א ר"ד

 רענאקיש ןיא ,98 .ּפַאק ,"עטכישעג רעשידיא רעד

 1923 21/א1} ןופ "רעירוק ןעשידיא}

 -- 1889 240 המלש לרעּפ
 ,ןילָאװ ,ענוװָאר ןיא .ּבעג (

 -נגייא ןופ עילימַאפ רעכעלגעמרַאפ ַא ןיא
 לער ַא ןעמוקַאּב ,ןלימ ןופ רעמיט
 ?טלעוו ןוא עזעיג
 ,גנודליּב עכעל
 :עגטימ 1913 זיּב
 .10ע0- ןיא טעּברַא

 824ח08284248 80-

 =סיוא ןַאד ,ה םז ז ט

 . ןייק טרעדנַאװעג
 יצג ואֹוו ,עדַאנַאק
 - ?רעווינוא טקידנע
 ַא ,שילגנע ןופ רערעל ַא ןעוועג ,טעטיס
 עשידיי יד ןיא טעּברַאעג ךיוא טייצ עגנַאל
 סלַא המחלמ רעד תעשּב ,ןלוש עלַאקידַאר
 רעדַאנַאק-ברעמז ןופ רַאטערקעסלַארענעג
 ?ףמחלמ עשידיי יד רַאפ דנַאּברַאפספליה
 רָאי ןּבלַאהטרעדנָא טריטקַאדער "עדנדייל
 ?קעס ךיוא ןעוועג ;"ףליהא טפירשטַאנָאמַא
 רעניַארקוא ןופ דנַאּברַאפא ןופ רַאטער
 רעד ןופ ןוא ?עניארקוא:ברעמ ןיא ןדיי
 ,"לַאערטנָאמ ןיא עיצַארעדעפ רעניַארקואז
 ?טימ ,"סטרעוורָאפ, ןופ טנעדנָאּפסערָאק
 עטצעל יד ,01088 תוקפ ןופ רעטעּברַא
 רעד ןופ רעט;ּברַאטימ רעקידנעטש ןרָאי
 פ"א 571 ןיא "טייהיירפ; רעשיטסינומָאק

 עשיטסילַאנרושז ץוחַא ווָאזַאמלַא ש
 ,ןעגנולייצרעד ךיוא טקורדעג ןטעּברַא
 ןבירשעג .רעדיל ןוא רעדליב ,ןציקס

 ַארעּפס ,רעּפ

 ,לאומש-ןּב ןוא ןָאמָאלַאס ,הנינּפ

 או -- 1841) שריה-יבצ ַאלרעּפ
 ,יּבוג רעשזמָאל ,ענזיוו ןיא .ּבעג (6

 15 וצ .בר ןעוועג ןיא רעטָאפ ןייז ואוו
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 ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןעמוקעג רָאי
 ןענרעל וצ ןּבױהעגנָא ,הלּכשה רעד
 ענייז ןופ רענייא) םידומיל עכעלטלעוו
 רעד .,ףָאהנעמַאז ןעוועג בגַא זיא רערעל
 ןוא (ָאטנַארעּפסעה:לעּב םעד ןופ רעטָאפ
 ,"דיגמה? ןיא םירמאמ ןּבירשעג 1860 טניז
 ןגעו ַא"א "הריפצהא ,למרּכהװ ,"ץילמהז
 םזיטיריּפס ,םזינויצ ,לארשי תמכח ,הלּכשה
 :ַארעטיל רעשיערּבעה רעטלַא רעד ןיא
 וו"זַאא ,קיטילָאּפ ,טפַאשנסיװרוטַאנ ,רוט

 .ןיא שיערּבעה ןופ רערעל ןעוועג זיא רע
 :רע יד ןופ רענייא ;טעטש ענעדײשרַאּפ
 רדח ּפיט:לוש םעד ןופ רעדנירג עטש
 טּבעלעג טָאה רע ואוו ,זדָאל ןיא ןקותמ
 :ויצ ןרַאפ תושרד ןטלַאהעג ,1885 טניז
 רילרעיורט ַא ןּבעגעגסױרַא 1920 ,םזינ
 קנעדנָא םוצ שטייד ןוא שיערּבעה ןיא
 םיא ןופ ,ןטָאנ טימ לצרעה ר"ד ןופ
 עג רע טָאה 1890 .עטרינָאּפמָאק ןײלַא

 ֹּבז 7 ןוא עשידיי עטשרע יד טעדנירג
 5 יש ןוא ודָאל ןיא גנולדנַאהכוּב עשיער
 ַא גנולדנַאהכוּב רער ײּכ טנפעעג רעט
 ןופ ןרָאי עטצעל יד .קעטָאילּביּב עסיורג
 טימ ןּבעגעגּפָא ךיז רע טָאה ןּבעל ןייו
 ,שידיי ףיױא "םירישה ריש? ןצעזרעּכיא
 :רַאפ טינ ןּבילּבענ זיא טעּברַא יד רעּבָא
 .טכעלטנפערַאפ טינ ןוא טקידנע

 ,יינ, ןוא יטַאלּבעגַאט רעורָאל, ןיא ןגָאלָארקעג

 ,"טַאלּבסקלָאפ סע

 טסַאפרַאפ טָאה -- .ַא רעמומלרעּפ
 טפשמו ט"א רעדיל ריפ ןופ עלעכיּב ַא

 ,(1898 ,עשרַאװ) "סופיירד ןַאטיּפַאק ןופ
 --1888 25/ ) יכדרמ רעטומלרעּפ

 ,ןילָאװ ,רימדול ןיא בעג ( '

 .עילימַאפ רעקידסחוימ רעכייר ַא ןיא
 כעלטלעװ ןוא עזעיגילער ַא ןעמוקַאּב
 טקידנעעג ןוא דומלּת טנרעלעג ,גנודליּב
 :בײרַא ןעװעג .לושניורק עשיטָאטש יד
 גנוגעווַאּב?סטיײהיײרפ רער ןיא ןגיוצעג
 ?גייא ןַא ןעוועג ואוו ,עשרַאוו ןיא 5

 .ףרָאד ןשיליוּפ

 --ץרּפ .ל ,י ייּב רעּביײרשרעּביא ןוא רעייג
 ןעמוקעג 1906  בורק ןטײװ ַא םענייז
 .טכעלטנפערַאפ 1909 טניז .עקירעמַא ןייק
 עג ,".ש .ַא ,פײ ןיא טּפיוהרעד ,רעדיל
 ןיא ןכַאז עשיטסירָאמוה ךיוא ןּבירש
 =לדיא/ ,"סדנוקח ןיא עזָארּפ ןוא ןזרעפ
 .,אקייווטאמ פ"א "סטרעוװרָאּפ? ,"ןלזג ןעש
 =ַאס ןוא סעסינָאמ?שרעה יטָאמ ,עלעטָאמ

 =ור ןופ רעדיל טצעזעגרעּביא .ַארדנַאמַאל
 'ידח סדלייוו רַאקסָא ךיוא ,רעטכיד עשיס
 +םֹוּב ןיא) "הסיפת רעגנידער ןופ עדַאלַאּב
 לַאװסױא ןַא ,(טכעלטנפערַאפ טײנ םרָאפ
 ךוּב ןיא טלמַאזעג רעדיל ענייז ןופ
 י"נ ,"ןעּבעלא ג"פ) "ןעּביױלג ןופ רעדילז
 .ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ,(96 ז"ז ,2
 ,ליפעג ןזעיגילער

 -- .1888) עשוהי עלרעּפ
 =ייֵל ,רעטָאפ ןייז .םעדָאר ןיא .ּבעג (

 =עג טָאה ,ןַאמספרָאד ַא ןעוועג זיא ,רעז
 ּפ טַאה םיא ןופ ןוא ,ייה טימ טלדנַאה
 עּביל יד טנשריעג
 םוצ ןוא ןליוּפ וצ

 גנויצרעד ןייז ןיא
 / יוועג ַא ןיא טָאה

 .:ג סָאמ רעס
 ?מוא רעד טקריוו
 יז סָאװ ,דנַאטש
 דיחיףןֹּב ַא קידנע
 ןשיווצ ןסקַאװעג רע זיא ,ןרעטלע יד ייּב
 ןופ -- רעטסעוװשפיטש ןוא רעדירּבפיטש

 רעד ןוא יורפ רעטשרע סנטַאט םעד

 עג רָאי 12 זיּב .ןַאמ ןטשרע סעמַאמ
 יד תעשּב -- ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעל
 =בָאט ַא ייּב טסַאג וצ ןעוועג זיא רעטומ

 ןרָאװעג ןּבעגעגקעװַא -- ריּביס ןיא רעט

 =עג טינ ,טפעשעג=רוטקַאפונַאמ ַא ןיא

 וקעגנָא ,ןטלַאה טרָאד גנַאל ךיז טנעק

 ןכיגניא םיא ןופ ,רעסָאלש ַא וצ ןעמ

 ןופ גנוקריוו רעד קנַאדַא ןוא ןפָאלטנַא
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 ןטיירגוצוצ ןּבױהעגנָא ךיז רעטומ רעד
 ריפ טכאמעגכרוד ,עיזַאנמיג רעד וצ

 :עג רעשיטנַאמָאר ַא ּבילוצ רעּבָא ,ןסַאלקי
 ואוו ,עשרַאװ ןייק קעװַא 1905 עטכישעג:
 ?קנַאּב סלַא טקיטפעשַאּב םויה:דע זיא רעי

 :ַארעטיל עטשרע יד -- .רעטלעטשעגנָא
 16 וצ טכַאמעג .ּפ טָאה ןוװּורּפ עשיר
 =סינויצ ןּבירשעג טָאה -- שיסור ןיא ראי
 :ידיי ןצעזרעּביא טוװורּפעג ,רעדיל עשיט

 רע טָאה רעטעּפש ;רעלעטשטּפירש עש
 רעשידיי רעד טימ טנעקַאּב רעטנעענ ךיז
 טימ טריטויּבעד 1908 ןוא רוטַארעטילי
 רעײנ רעדע ּב'מז ןיא "תּבשק דלּבַא
 .ןַאד טניז .יקצולירּפ חנ ןופ ר"א "טסיײג
 ןטפירשטיײצ ענעדיײשרַאפ ןיא רע טָאה
 ערעדנוזַאּב ןיא ךיוא יװ ,ּב"מז ןוא
 ,ןלעװָאנ ,ןציקס טכעלטנפערַאפ ןּבַאגסױא
 ?גָאט ַא רַאפ ןּבירשעג סנטצעל) ןענַאמָאר
 ןּבָאה עכלעו ,(ס'ֹפְיַא רעטנוא גנוטייצ:

 יא סלַא טקורעגסױרַא ףוס:לּכ=ףוס םיא
 רעײטשרָאפ ערעטּבַאגַאּב יד ןופ םענ
 רעשיטסירטעלעּב רעשידיי רעיינ רעד ןופ-
 :נַאס וצ גנוגיינ ןייז טימ ,ןליוּפ ןיא עזָארּפ
 ןופ גנורעדליש רעשיטנַאמָאר:לַאטנעמיטי
 ;למירּפ ןופ ,לטעטש ןשיליוּפ:שידיי םעד
 :טלעוורעטנוא ןופ ,ןשטנעמסקלָאפ עוויט
 ןענָאגיּפע יד וצ .ּפ טרעהעג ןענױשרַאּפ-
 רעגייטש:גרעּבנעסייװ ןוא שא םעד ןופ
 רעּבָא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 ;יײז ןיא טייקנגיוצעצ ןופ קרַאטש טויילי
 :רעד יד ,לשמל ,יװ ,קרעװ עטצעל ענ
 רעװעשרַאװװ ןיא) "ןרעפיצז ןעגנולייצ
 "יורפ עכעלטנרָא ןַאװ ,(1923 ,"ךַאנַאמלַא!
 רַאפ ,(1926 ,"ןטפירש רעװעשרַאװז)}
 עטירד יד ןעמוקַאּב טָאה רע רעכלעוו
 סרוקנָאק ןשירַארעטיל םעד ןיא עימערּפ
 :טגרעּביא רע טָאה (טַאּפ עזו "גָאטח ןופ!
 :יטנעס רעטשילױּפרַאפ רעד טימ ןסיר
 ,טײקטשירַארעטילרַאפ ןוא טײקשילַאטנעמ
 .;קורטסנָאק רעמ ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא

 938 עלרעּפ

 ;1סילשנָא ךיז ,ךעלטייהנייא ןוא וויט
 ןופ גנוטכיר רערענרעדָאמ רעד ןָא קיד
 ןסיורג ַא .םזילַארוטַאנָאענ ןשידיי םעד
 רעד ןפַאש ס--ּפ ןיא טמענרַאפ טרָא
 :ַאר ןייז ןיא ןוא ,טנעמעלע רעשיטָארע
 עטסעּב ענייז ןופ םענייא--"לרימק ןַאמ

 ײר רעצנַאגַא ןיא ךיוא יװ -- קרעו
 ריא טימ יורפ יד רע טרעדליש ןלעװָאנ
 ריא טימ ,עּביל ריא טימ ,טּפַאשקנעּב
 :סיוא טינ ,טײקטסוּפ ריא טימ ןוא טרילפ
 :ַאקָאּב ןופ טײקשיטסַארד יד קידנדיימ
 ,סענעצס-ָאישטַאקָאּב ןוא ןוויטָאמ:ָאישט
 :שידיי רעד ןופ רענעק רעטוג ַא זיא רע
 ,רעכעלמיטסקלָאפ רעד ,יורפ רעשילױוּפ
 ,רעטרילימיסַא רעד ,רעכעלרעגריּב רעד
 רעד ןופ ןשטנעמ יד ךיוא טרעדליש ןוא

 ןטײקכַאװש ערעייז טימ טָאטש רעסיורג
 ַא קידנזײװסױרַא ,סעידעגַארט ערעייז ןוא
 רעשיטסַאלּפ רַאפ שוח ַא ןוא גיוא ףרַאש
 ַא ןיא ס--ּפ ליטס רעד .גנוטלַאטשעג
 יד ,רעקינעטנייא ַא לסיּב ַא ,רענעסַאלעג
 ,עקיטפַאז א ןוא עקידנרעק ַא--ךַארּפש
 -- .ןעמזילַאיצניװָארּפ ןופ יירפ רָאג טינ
 םרָאפכוּב ןיא ןענײז קרעװ ענייז ןופ
 ,עשרַאװ ,"טייצ ידח ג"פ) "לרימז :סױרַא
 טעמדיוועג) ןַאמָאר ַא--(136 ז"ז ,0

 1926 טָאה עכלעוו ,יורפ ןייז -- ןהרש
 ןופ דנַאל ןיאז ;(דרָאמטסּבלעז ןעגנַאגַאּב
 --(112 ז"ז 1921 ,ג"פ .זרעד) ילעסייוו רעד
 ןָאפ ןפיוא ואוו ,עזָארּפ ןיא עמעָאּפ א
 טרעװ ןּבעל ןשיליוּפ:שידי םעד ןופ
 :כָאט עשיצירּפ ַא ױזַא יװ ,טרעדלישעג
 ;דמש וצ לדיימ שידיי ַא טריפרַאפ רעט
 ןלעװָאנ גנולמַאז ַא -- "ןוז רעד רעטנואק
 ז"ז ,1920 ,ןייטשּפע:ןיוװעל רעדירּב ג"פ)
 :שטַאי ,ש ג"פ) ןלעוװָאנ--"דניזז (8
 ,(202 ז"ז ,1923 ,ַאזָאשזּב .ח -- יקסווָאק
 זיא םרָאפכוּב ןיא טכעלטנפערַאפ טינ
 יַאטורװ עזָארּפ רעשימטיר ןיא ןַאמָאר ןייז

 *(| "ןעגנירש ,1 "שדוחא ןיא ןטנעמגַארפ) -
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 ןעגנולייצרעד 'ּבַא קורד םוצ וצ טײרג
 ןּבירשעג ךיוא טָאה .ּפ ,"ביוטשא ט'"א
 ?רעד ,ןעייסע עשיטירק ןוא עשירַארעטיל
 ַא"צ) "רעטעלּב עשירַארעטיל, ןיא טּפױה
 'מונ ,גיטריּבעג .מ ןוא ץיוװָארָאה .ּב ןגעוו
 ןופ ךוּב?רעדניק סָאד טצעזעגרעּביא ,0

 ןוא רעלעטשטפירש ןשידיײ:שילוּפ םעד
 (רימשדלָאג) קַאשטרָאק שונַאי גָאגַאדעּפ

 ג"פ) "ךעלקילארשי ,ךעלעסָאי ,ךעלהשמז
 ?װעשָארעיס ווַאלצַאװ ,(1921 ,"טייצ ידח
 ?ירַּב ג"פ ןרַאפ) "ּבייוו ןוא ןַאמז סיקס
 רעמלָאהנרָאּב+ ,(ןײטשּפע * ןיוועל רעד
 :טפירש רעשינעד רעד ןופ "סעדנעגעל

 טנעמגַארפ) ןעסדנעווס עלָא ןירעלעטש
 ןַאמָאר ןייז ,("ןעלמיה עיינ; ב"מז ןיא

 ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעּביא זיא "לרימז
 תֹּבִח ט"א ןַאמלעדניא .מ ןופ שיערּבעה
 ,(1920 "לַארטנעצ} ג"פ) "הוח

 0 :'/ ,1921 ,"טפנוקוצ , ןיא ,רעגינ .ׂש

 "ןעגנולהעצרעדיסרוקנָאק, 16 ; 1: ,1922 ,ֹוס

 טרָאװ, ,שטיװָאּבוקַאי .ל .א {1026 "גָאט, ןיא

 ;196 ןוא 190 ,1921 "טנייה, ,"טלַאהניא ןוא

 4/1--1835 26/א) ףסוי םעלרעּפ
 טנרעלעג .ןרַאגנוא ,ַאיַאּב ןיא .ּבעג (4
 ,ּפ רשא-ךורב ןײד םעד ,רעטָאפ םייּב

 .הליהק עקיטרָא יד טכוזַאּב קיטייצכיילג
 ןיא טרידוטש ןַאד ,עיזַאנמיג יד ןוא לוש
 :וא ןיא ןוא רַאנימעס ןשיגָאלָאעט-שידיי
 :ַאלק ןוא עשילַאטנעירָא) טעטיסרעווינ
 ןיא (עיפָאסָאליפ ןוא ןכַארּפש עשיס
 ַא םיא ףיױא ןּבָאה סע ואוװ ,עלסערּב

 לקנַארפ הירכז טַאהעג העּפשה עסיורג
 םעד ןעמוקַאּב 1859 .סיַאנרעּב בקעי ןוא
 יעג 1862 טניז ;עיֿפָאסָאליפ ר"ד לטיט
 :גיימעג:רעדירּב רעד ןיא רעניּבַאר ןעוו
 --טיוט ןויּב 1871 טניז ןוא ,ןזיוּפ ןיא עד
 ?עג:סוטלוק רעשיטילעַארזיא רעד ןיא
 עליפ ענייז ןופ .ןעכנימ ןיא עדניימ

 עלופ ַא טעמּכ) ןטעּברַא עשיטסיַאדוי
 גָאלָארקענ סרעכַאּב ןיא ייז ןופ המישר
 ,/1/ ,)סשוּפמ (0ט2זםזו} 860סשפ ןיִא

 940 סעלרעפ -- עלרעפ

 עטכישעג רעד וצ תוכייש ַא ןּבָאה (4
 ?ַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ
 ?סערכ סמיוּבנירג ףיוא עיזנעצער ַא :רוט
 14002195900010( {4ז (16- ןיא) עיסַאמָאט

-104060 465 101395605011211 1106 86010016: 

 8601226 ;(138--128 ז"ז ,1882 ,(הטזופ
 2ט+ 969001016(4 646 260/290ה6ת 6

 ואוו 1884 ןעכנימ ,41201219ס060 966164

 :ָאילּביּב עקיטכיוו רעייז ַא"צ טגנערּב רע
 :עשידיי ןיא ןגוצסיוא ןוא תועידי עשיּפַארג
 ןדי:בתּכ עשידייי עטסטלע יד ןופ תויתוא
 ןיא קעטָאילּביּב רעכעלגיניק רעד סיוא
 016 86זמ6ז 11200900014 4068 ,;ןעכנימ

 2לבוי?ץערג רעד ןיא) 41606ת תזטסה

 ,(38--1 ז"ז ,1887 ,עלסערּב ,טפירש
 .1263--258 111 ,"קייטָאילּביּבע ,ווָאכָארָאּב .ב

 ,45--44 ז"ז ,"ןעלּפַאטש , ,ךיירגײװ ,מ

 -- 1874 18/ןװ) טקילעפ סעלרעפ
 ןופ ןוז ,ןעכנימ ןיא ,ּבעג (

 =ייא ןַא טייז סרעטומ רעד ןופ ,.ּפ ףסוי
 םעד ,לעטפעש ךורב-ןועמש ןופ לקינ
 .,(1888 ,ןעכנימ) "סלקנוא ירואיּבא רּבחמ

 :ַאּב קיטייצכיילג ,רעטָאפ םייּב טנרעלעג
 ןיא עיזַאנמיג ןוא לושטקלָאפ יד טכוז
 ?ינוא ןקיטרָא ןיא טרידוטש ןוא ןעכנימ
 =ַאְלְל ןוא עשילַאטנעיוֶא טעטיסרעוו
 םעד ןעמוקַאּב 1895 ,ןכַארּפש עשיס
 רָאי יײוװצ ןַאד ,עיפָאסָאליפ ר"ד לטיט
 :עשיגָאלָאעט עשיטילעַארזיא, יד טכוזַאּב
 טייצ רָאי ַא ןוא ןיוו ןיא ?טלַאטשנַאנרעל
 =קנַארפ ןופ רַאנימעס ןשיטילעַארזיא; םעד
 רעניּבַאר 1899 טניז ,זירַאּפ ןיא "ךייר
 :סגיניק ןיא עדנײמעגנגָאגַאניס רעד ןופ
 רערעל סלַא קיטעט טּפיוהרעד ,גרעּב
 ןעוועג 23--1922 רעטניוו .עיגילער ןופ
 +עג ןוא טּפַאשנסיװ-ךנּת רַאפ טנעצָאד
 ?עג ןַאד םעד ןיא עיגילער ןופ עטכיש
 ,16015מ 10511016 01 8619108 ןטעדנירג

 יה רעצנַאג ַא ץוחַא טָאה .י"נ ןיא
 ?בעצער ןוא ןעלקיטרַא עשיטסיַאדוי
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 ןטפירשטיצ ענעדיישרַאפ ןיא סעיז

 =רַא ייר ַא םרָאפכוּב ןיא טכעלטנפערַאּפ

 2.גז 211-1601219סװ6 וזסקוװוא ַא"צ ,ןטעּב

 (16521716116 /111154126 2ט+ ,(6 ,ךיוו)

 5/ז200 00 9286044006 טסמ 28

 סזהמסגטממ/ 1612092606068 טסמ ?60צ

 186/9006 50602- ,(1901 ,ןילרעב) ;8

 ןעלקיטרַא ענעדיײשרַאפ ןופ גנולמַאז) 260

 ;(1920 ןוא 1912 ,גיצּפייל ,סעיזנעצער ןוא

 טסז אזוס8 טמ6 006 ןס1006װ60 ןט658

 ןמ ותזסתנ 610021015 24 ,סס86

 ?ידיי וצ לעיצעּפס ,(1914 ,גרעּבסגיגיק)

 :ןעלקיטרַא ענייז תוכייש ַא ןּבָאה קיטסיש

 2,טז םז1סזפסעמ9 465 1401900-06060

 8611286 2טז (0690010016 06ז 6604- ןיא)

 ?נעצער ַא ,(43 ,ּב ,1918 ,פס160 56

 ןיא ךוּברעטרעװ סקַארטש ףיוא עיז

!1162 1 06, 1918, 

 יד ןופ גנומַאטשּפָא רעד ןגעוו ,(196 יז

 ןיא) "ןערָאפ ןוא "ןענעווַאדא רעטרעוו

 .(86--85 ז"ז ,אוׁש 1650 0020 םסט6

 -- 1890) לאומש ווַאסקרעּפ
 ?רעשט ,ּפעשטָאּפ ןיא .ּבעג (

 ַא ,דמלמ ַא ןופ ןוז סלַא ,ּבוג רעװָאגינ

 טנרעלעג רָאי 13 זיּב .רחוס םענעזעוועג

 העּפשה עקיטסייג עטשרע יד ,הבישי ןיא

 ,קעטָאילּביּב רעטַאװירּפ רעד ןופ ןגיוצעג
 ןעמונעג לײטנָא ןקיטכיט ַא טָאה'ס ואוו

 קיטעט ןעוועג 6 --1905 .ןיסענג .נ .א

 ןייק טרעדנַאװעגסױא ןַאד ,"דנוּבק ןיא

 רָאּפַא טכעלטנפערַאפ ואו ,עקירעמַא
 רעד ךָאנ 1909 ".ש .ַא .פ? ןיא ןציקס

 ןײק ןעמוקעגקירוצ עיצולָאװער:ץרעמ

 רעד ןופ רָאי ריפ עטשרע יד ,דנַאלסור

 :ענרעד םעד ןיא טעּברַאעג טכַאמנטַאר

 ךָאנרעד ,הכולמ רעד ןופ טַארַאּפַא:סגנור

 ןציקס עקינייא טקורדעג ,עיצַארעּפָאָאק ןיא
 ,"גנוטייצ רעװָאקרַאכװ סשטייט השמ ןיא
 ,"גנודליּב ןוא רוטלוקא ןיא תוישעמסקלָאפ
 ,1919 "טסינומָאק ןעשידיאפ רעװָאקרַאכ
 ,1919 עװקסָאמ ,"טלעוו רעשיטסינומָאקז

 42 קסרעּפ --- וװָאטרעּפ -- סעלױעּפ

 רעגייטשסנּבעל ןשיטעװָאס ןופ ןּבירשעג
 ?קיטרַא עשימָאנָאקע ייר ַא ,"סעמעק ןיא

 =עגסױרַא .ןעגנוטייצ עשיסור ןיא ןעל

 עװקסָאמ) "ךַאלּברעש? עלעוָאנַא ןּבעג
 יד טרעדלישעג ןרעוו'ס ואוו -- (2
 ענעזעוועגז עּפורג ַא ןופ ןעגנוּבעלרעּביא
 סנטצעל .הסיפּת רעשיטעווָאס ַא ןיא "טייל
 ?שידיי עלנעדיײשרַאפ ןיא ךיז טקילײטַאּב

 ,ןּבַאגסױא עשיטעווָאס

 -- 1890 בא ח"י) לאינד יקסרעּפ

 ןט13 ןזיּב .קסנימ ןיא .ּבעג (

 *עגנָא ךָאנרעד ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי
 ןוא רוקינה תכאלמ ןטעּברַא ןּבױה

 ?רקנמ םעד ,רעטָאפ םייּב ןכַאמ?טשרואוו
 ףיוא זייווגנוי ןיפ .קסנימ ןיא םירוחא
 סרעדנוזַאּב ,טסינויצ רעסייה ַא ןעוועג
 ?שיערּבעה יד ןיא קיטעט ןעװעג

 ןּבעגעג ךיוא ,ךעלזיירק:טנגוי עקידנדייר

 ןייק ןעמוקעג 1906 .,ןדנוטש עשיערּבעה
 ןופ רערעל סלַא טקיטפעשַאּב ואוו ,י"נ
 לײטנָא ןוויטקַא ןַא טמענ ןוא שיערּבעה
 ןוא גנוגעװַאּב רעשיטסיערּבעה רעד ןיא
 ?עמַא ןופ עסערּפ רעשיערּבעה רעד ןיא
 ,"ןרוּתהח ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג ,עקיר
 ךיא ןּבירשעג ,"ראודהװ ןוא "טלקמח
 ,םזינויצ ןגעוו ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא
 יװ ,ןטפירשטייצ עשידיי ןיא שִיערּבעה
 ?ידיא סָאד/ ,"רעפּפמעק רעשידיא רעד;
 ןופ ןַאגרָא -- "קלאפ ןרַאפ, ,"קלָאפ עש
 יד ןיא ,תודחאתה-צ"צ עשינַאקירעמַא יד
 ר"א "ןרעטש רעד, ּב"מז רעיפלעדַאליפ
 ךיא ,ַא"א "סדנוקאש ,לעקױיט דוד ןופ
 ַא'צ ,הקבר-ב לאינד ,הקברןּב פ"א
 ןוכ ןעגנולייצרעד יײר ַא טצעזעגרעּביא
 "טאלהח טַאלּבנכָאװ ןיא ןעזייר םהרבא
 עג שידיי:שיערּבעה ַא טסַאפרַאפ- ,6
 ַא ..תירבע רּבדמהְא ט"א ךוּביךערּפש
 ךערּפשעג ןעשיאערּבעה ן'רַאפ ךוּב-טנַאה
 רעצרוק ַא טימ שידיא ןיא טצעזרעּביא
 =ויצ רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא) "קיטַאמַארג
 ,עקירעמַא ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינ
 ןַאהרַאפ ;183-א 8261 זיז ,א"ּפרּת ,י"נ



943 

 גנוצעזרעּביא ַא טימ עּבַאגסױא ןַא ךיוא
 (ֿפמסאסת 11סטזסש ט"א שילגנע ןיא)

 -- 1878) ןרהא ןַאמלערפ
 רעטָאפ ןייז ,סעדָא ןיא ,ּבעג (

 =ַאדַאס רעסײה ַא ,רחוס רעכײרַא--.ּפ לשיפ
 =עקָארק ַא ןופ--רעטומ יד ,דיסח רערָאג
 ןופ לקינייא ןַא ,החּפשמ רעשינּבר רעו
 =ַאּב ,לשעה=עשוהי יר בר רעװעקַארק
 ,גנויצרעד עזעיגילער גנערטש ַא ןעמוק
 זיירק םעד ןיא טרעקרַאפ טנגוי רעד ןיא
 ,ןויציבבוח ןוא ןטסימָצה-דחא יד ןופ
 םענייא--תשמ רעדורּב ןרעטלע ןייז ןופ
 ַא ,"השמ ינּבז יד ןופ רעדנירג יד ןופ
 רעּבָא ךיז טָאה סָאװ ,טסיערּבעה ןסייה
 ןפרַאש ןייז ןיא שידיי רַאפ ןעמונעגנָא
 םצהץטזצסס18 ןיא ןגרעּבנייטש רעפטנע
 ?סלרַאק ןיא ,ןעכנימ ןיא טרידוטש ,1
 ןזָאלרַאפ טזומעג ןכלעוו ,םוקינכעט רעור
 ןַאד ,עיצַאטיגַא רעלַאנָאיצַאנ?שידיי רַאפ
 ןכעלטפַאשנסיװרוטַאנ םעד טקידנעעג
 ?קַא ןַא ןעמונעג ,ךיריצ ןיא סעטלוקַאפ
 :ָאיצַאנ:שיטסינויצ רעד ןיא לײטנָא ןוויט
 רעשידיי רעד ןשיװצ גנוגעװַאּב רעלַאנ
 "רַאפ טײצ רענעי וצ ,טפַאשנטנעדוטס
 ןקיצנייא םעד ,לקיטרַא ןייז טכעלטנפע
 ןיא ?םעהו תונויצהח ,שִיערּבעה ןיא
 ?טימ סלַא ,ּפ .א טעמתחעג ,ט"נ "חלשהז
 ,"זוורחא עּפורג סניקריס ןמחנ ןופ רעדנירג
 טייקיטעט עשיטסיצילּבוּפ ןייז ןבױהעגנַא
 ,"ןומה רעד? ןַאגרָא ריא ןיא שידיי ןיא
 ךיוא) ייטפנוקוצ רעשידויז סנַאמטטרָאװ ןיא
 ,(סו6סץסת ,"רעקינַארח רעשידוי רעדא פ"א
 טכעלטנפערַאפ "עמיטש ידח ּב"מז ןיא
 טניז .סקרַאמ לרַאק ןגעו לקיטרַא ןַא
 ?ךניירפ רעמיטניא ַא ךרוד ןדנוּברַאפ 6
 :רעד ךיז ,ווָאנּבוד ןועמש טימ טּפַאש
 ןעועג ,םויקלָאפ ןשידיי םוצ טרעטנעענ
 רעטעּברַאטימ רעטנעָאנ ןוא רעדנירגטימ
 2רַאפ ןאוו ,10 -- 1909 !פק. אווקפ ןופ

 ,שידיי רַאפ ןעלקיטרַא עקינייא טכעלטנפע

 944 ץיװָאקרעפערעּפ =-- ןַאמלערעּפ -- יקסרעּפ

 הטיש רעד ןגעק שידנטערטסױרַא ףרַאש |
 ?כערַאּבכײלגע רענעפורעגױזַא רעד ןופ
 יד קידנזייוװפיוא ןוא "ןכַארּפש ןופ גנוקיט
 רעשידיי רעד ןופ גנוטיידַאּב עלַאנָאיצַאנ
 עגַארפ רעקיּבלעז רעד  ןגעוו .ךַארּפש
 ןשיוװצ קימעלָאּפ ַא וצ ןעמוקעג ךיוא זיא

 ּב"מז םעד ןיא ןענַאמרעקיּב ןוא םיא
 1600614460410 עח תקגא1עט60816 8סחקססז

 טקילײטַאּב ךיוא ךיז טָאה 682. 4

 1913 ,1912 "טלעוו רעשידיאק רעד ןיא
 :ער רעשיטקַאפ ןוא רעדנירג ןעוועג
 םמק. 06- לַאנרושז?שדוה ןופ רָאטקַאד
 ןלעטשוצקעװַא טכוזעג טָאה סָאװ ,טוגמ8
 .ּבָארּפ עלעוטקַא סלַא עגַארפ-הליהק יד
 ןעמַאוצ 1915 .ןּבעל ןשידיי ןופ םעל
 -ייצ עסיורג ַא טעדנירגעג ןווָאנּבוד טימ
 רעּבָא ,"גָאט רעדח גרוּברעטעּפ ןיא גנוט
 עשיסור יד טָאה גנוניישרע רעד רַאפ
 29ּפ עשידיי עלַא ןטָאּברַאפ טכַאמסגירק
 :בעפ ּבײהנָא ןַאד .ןּבַאגסױא עשידָאיר
 ?נוא ןּבעגוצסױרַא ןּביױהעגנָא 1916 רַאור
 -- ןטפעהלמַאז "גָאטװ עמריפ רעד רעט
 ,לַאנרושז ןכעלטנכעוװייװצ ַא שיטקַאפ
 עקיצנייא סָאד ןַאד ןעװעג ןיא סָאװ
 ,דנַאלסור ןיא טרָאװ עשידיי עטקורדעג
 ןט13 ןפיוא ה"מז יד טָאה טכַאמ יד זיּב
 =עּפש .1916 ילוי ןיא ,ןטָאּברַאפ רעמונ
 ,"טַאלּב-סקלָאפװ ןיא טקילײטַאּב ךיז רעט
 יד ןיא ,18--1917 ,וועיק--גרוּברעטעּפ
 ?טימ ןעװעג ,"טייצ וצ טייצ ןופא ּב"מז

 ,גַאלרַאפסקלָאפװ ןשיױיי ןופ רעדנירג
 :ַאּב םעד ןופ שארּב טייטש 1919 טניז
 ,"ךָארפע--זיוהקָארּבװ ג"פ ןשיסור ןטנַאק
 רעטעּברַאטימ ַא ןעועג רעירפ ךָאנ ואוו
 :ײשרַאפ ןיא ךיוא ןּבירשעג ,(68 ןיא)
 ,ןטפירשטייצ עשיסור ענעד

 1871 9/}) הימחנ ץיװָאקרעּפערעּפ
 =װַאק ,לָאּפָארװַאטס ןיא .ּבעג ( --
 ךיז טָאה ,טהרבא ,רעטָאפ ןייז ואוו ,זַאק
 ןכָאנ ןרָאא רעק60 יד ןיא טצעוַאּב
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 ןירַא 1890 ,טסנידרעטילימ ןייז ןקידנע
 :וטש ואוו ,ּב"טּפ ןיא טעטיסרעווינוא ןיא
 :ַארעטיל ןייז ,ןכַארּפש עשיטימעס טריד
 ןיא 1893 ןּבױהעגנָא טיקיטעט עשיר
 יי ןיא ןוא 8000

 20 יד ןופ ךשמ
 זיא רע סָאװ ,רָאי
 :רַאטימ ַא ןעוועג
 םעד ןופ רעטעּב
 רע טָאה ,לַאנרושז
 יטנפערַאפ טמָאד
 200 רעכעה טכעל

 ?גסיוו ,ןעלקיטרַא
 ?סיצילּבֹוּפ ןוא עשיטירק ,עכעלטפַאש
 206 ,229-12888209 פ"א א"צ ,עשיט

 ,טפירשרעטנוא ןָא ךיוא ןוא 1סצהעאש

 רעשידי רעּביא ןּבירשעג ךיוא טָאה
 עיגָאלָאליּפ ןוא רוטַארעטיל ,עטכישעג
 ןופ סעידעּפָאלקיצנע עשיסור יד ןיא
 ןיא ,טַאנַארג ןופ ,ןָארפע :זױהקַארּב
 עשיסור ענעדײשרַאפ ןיא ,23 רעד
 ,112/4806 (2003088416 "וו ,ןלַאנרושז

 2אץקאגהפ 1(עאטס1600184 1120. 11006-

 ַא ןּבעגעגסױרַא ,ַא"א 8:816018, 1602668

 ,דומלּת רעדפ :יװ ,שיסור ןיא קרעוו ייר
 ,(1897) "טלַאהניא ןייז ןוא עטכישעג ןייז
 ,"?ךורע?ןחלוש רעד סנױזַא זיא סָאװש

 ?ערײ ,"םירג ןגעוו ןצעזעג עשידיי ידח
 :נרעלח ,"תועובשח ,"ןעמעלּבָארּפ עזעיגיל
 עשיסור ,"עיגילער רעשידיי ןופ ךוּב
 חּמק+ -- לוָאמַארּבַא .נ פ"א רעכיּבנרעל
 ןופ ךוּברעטרעװח ,ה"ה 16 ןיא 0088
 ןופ ךוּברעטרעװש ,"ןעמינָאניס עשיסור
 זיא קרעװטּפױה ןייז ,"ןעמַארג עשיסור
 ,דומלּת ןופ גנוצעזרעּביא עשיסור יד
 1912 -.1898 ןעניז סע רעכלעװ ןופ
 ,אתפסוּת -- הנשמ ץנַאג) .ּב 8 סױװַא
 ךָאנ ,(ילבּב--תוכרּב ,ארפס ,אּתליכמ
 טזָאלרַאפ עיצולָאװער= רעּבָאטקָא רעד
 ואו ,עגיר ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא ּב"טּפ-

 946 ונָאקרעּפ -- ץיװַָאק רעפערעּפ

 עגיר ןיא .רערעל סלַא טקיטּפעשַאּב זיא רע
 ?ַארעטיל ןייז ןּבױהעגנָא ךיוא ,ּפ טָאה
 רעשידי רעד ןיא טײקיטעט עשיר
 ?רָא יד ןיא טכעלטנפערַאפ ןוא ךַארּפש
 רעדז ,"קלָאפ סָאדװ יװ ,ןעגנוטייצ עקיט
 ,"ןגרָאמירפ, ,"סיינ עטצעלפ ,"געוו רעיינ
 :ילֹּבוּפ ייר ַא ,"טייצ עיינז טַאלּבנכָאװ
 :קיטרַא עכעלטפַאשנסיװ ןוא עשיטסיצ

 ןופ קרעװ רעּביא סעיזנעצער ךיוא ,ןעל
 רע רעכלעוו טימ  ,עיגָאלָאליּפ רעשידיי
 טעּברַא ,ּפָא ןרָאא עטצעל יד ךיז טיג
 :לטימ םעד ןופ עיטַאמָאטסערכ ַא ףיוא
 ףיױא ,ּת"וש יד ןיא שידיי ןכעלרעטלע
 :ַאק ַא) "שיריי ןופ ּביײהנָא רעד; ְךֹוּב ַא
 לַאנרושז ןיא טקורדעג םיא ןופ לטיּפ
 טװּורּפ רע ואוו ,(5--4 ,1921 ,"היחּתהח
 ?ַארַא ןיא ןדיי יד זַא ,ןלעטשוצטסעפ ַא"צ

 ַא טרערעג ה"י ןט13 ןיא ןּבָאה עינָאג
 ןוא ,שיטָאג רשפא ,ךַארּפש עשינַאמרעג
 יד ןופ ךַארּפש עקיזָאד יד טדניּברַאפ
 ןופ שידייײטלַא םעד טימ ןדיי עשינַאּפש
 ַא טלעטשעגפיונוצ ךיוא טָאה .עילַאטיא
 רעד ןיא ןעמזיערּבעה ןופ ךוּברעטרעװ
 ןלוש עשידיי יד רַאפ ךַארּפש רעשידיי

 ,(טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ)
 -- 1870 15/ט}) קחצי ווָאקרעּפ

 ?עיק ,וװעלסהָאּב ןיא .ּבעג (
 ךַאפ ןופ ,יכדרמ ,רעטָאפ ןייז .ּבוג רעוו
 :שיסור רעד תעשּב זיא ,רעדניּבנייא ןַא
 ,טנַארעװיל ַא ןעוועג המחלמ רעשיקרעט
 16 זיּב ,רדח ןיא טנרעלעג רָאי 13 זיּב
 ןּבעגעג ןַאד ,לוש עשיסורַא טכוַאּב
 ןײלַא ןוא ,רעזייה עשיריבג ןיא ןדנוטש
 ַא ןּבירשעג ;טַאװירּפ טנרעלעג רעטייוו
 :סקלָאפ ןעשידוי; ןיא ןעלקיטרַא רָאּפ
 ?סקלָאפ עשידיי ןגעװ םענייא) "טַאלּב
 .(דוי רעװעלסהָאּב ַא פ"א ךעלטרעוו
 ךיז ,ןענעכייצ םוצ גנוגיינ ַא קידנּבָאה
 קעװַא 1886 ,עיפַארגָאטָאפ טנרעלעגסיוא
 ןיא ןעמוקלופרַאפ ֹוצ ךיז סעדָא ןייק
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 :ַאיצָאס יד ןיא ןירַא טרָאד ,ךַאּפ םעד
 טעּברַאעג ךָאנרעד ,ךעלזיירק עשיטסיל
 ןעועג ,ןַאמרעקַא ןיא ףָארגָאטָאפ סלַא
 ןטלַא ןקיטרָא םעד טימ טנעָאנ רעײז
 סָאװ ,ןַאמטכַארט לאומש:בקעי ליּכשמ
 ?וקפיונוצ ךיז טגעלפ זיוה ןיא םיא יב
 סָאד ןעמ
 רעד סָאװ םעד ּבילוצ ;שארּב ריציּפָא
 קיטכעדרַאפ ןרָאװעג זיא זיירק רעקיזָאד
 :נָאל ןיק קעװַא 1887--טכַאמ רעד ייּב
 :גיא/ םעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ואוו ,ןָאד
 :סגנודליּב = רעטעּברַא ןלַאנָאיצַאנרעט
 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא) 'ּבולק
 טנַאקַאּב גנוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידיי
 :עג ,(?ּבולק:טירטס:רענרעּבװ נ"א ךיוא
 :טימ עטסקיטעט יד ןופ רענייא ןעוו
 -עג ַא ,ףַארגָאטָאפ ּפ"א ּבולק ןופ רעדילג
 עג ,רַאטערקעס ןייז ךיוא טייצ עסיוו
 :נַאגַאּפָארּפ עכעלדנימ ַא טּפיוהרעד טריפ
 :ַארָאטסער עשידיי יד ןיא טכַאנייּב עד
 =יֵלְק ןּבירשעג טייצ וצ טייצ ןופ ,ןענ
 ךיז ,"דניירפ רעטעּברַאװ ןיא ןטיײקינ
 סירָאמ טימ טעדנײרּפַאּב ןוא טנעקַאּב
 ?ןוָאקישט ,ןייטשנעקניּפ ,יקסוועשטניוו
 עוױל ,ץנַארק פיליפ ,ןיקטַאּפָארק ,יקס
 ןופ רעריפ ַא"א סירָאמ םַאיליװ ,לעשימ
 2יטסיכרַאנַא ןוא רעשיטסילַאיצַאס רעד
 גנוטלַאּפש רעד ךָאנ :;גנוגעװַאּב רעש
 ןיא ןטסילַאיצָאס ןוא ןטסיכרַאנַא יד ןשיווצ
 :רַאפ ןּבָאה עטשרע יד ןעו ,ןָאדנָאל
 ןוא ?ּבולק:טירטס:רענרעּב* םעד טּפַאכ
 רענייא ןעוועג ,"דניירפ רעטײּברַא םעדז
 ןיארַאפ םעײנ ַא ןופ רעדנירג יד ןופ
 :ַאיצַאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ט"א
 ,יטַאירַאטעלַארּפפ ןיײארַאפ רעשיטסיל
 יד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו
 ןּבעגעגסױרַא טָאה ןוא סנָאינוי עשידיי
 עיירפ ידי ןַאגרָא ןשיטסילַאיצַאס םעד
 יד בילוצ .ּפָאללַאג .ק ןופ ר"א ?טלעוו
 ןוא ןטסיכרַאנַא יד ןשיװצ ןתקולחמ

 ווָאקרעּפ

 ןשיסור ַא טימ גרַאװגנוי
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 .עגקירוצ ךיז רע טָאה ןטסילַאיצָאס
 ןרָאפעג 1894 ,טעּברַא רעד ןופ ןגיוצ
 ?נערּבוצּפָארַא לטעטשסטרוּבעג ןייז ןיא
 טריטסערא ,הלּכ ןייז ןָאדנָאל ןייק ןעג
 ,יײצילָאּפ רעשיסור רעד ןופ ןרָאװעג
 ףעדיו ןוא טירפַאּב ךיז דחֹוש טימ
 טָאה רע ואװ ,ןָאדנָאל ןייק ןעמוקעג
 ןשיפַארגָאטָאפ טענעגייא ןַא טרילּבַאטע
 רעטסרעלוּפַאּפ רעד ןרָאװעג  ,ןָאיליװַאּפ
 .טנגעג רעשידי רעד ןיא ףַארגָאטָאפ
 ןיא סערגנָאק ןשיטסיניצ םעד ףיוא
 ,לצרעה ר"ד טימ טנעקַאּב ךיז ןָאדנָאל
 טימ--ךיוא רעטעּפש ,ױדרָאנ סקַאמ ר"ד
 רע ןכלעװ ,םעה:דחא טימ ,ןליװגנַאז

 :גָאטײרּפ עלַא ןכוזַאּב גנַאלנרָאי טגעלפ
 ףױא טַאהעג טָאה סָאװ ןוא סטכַאנוצ
 5ַאּב ןַאד טניז ,גנוקריוו עסיורג ַא םיא
 ,טסיניצ:טסילַאיצָאס סלַא ךיז טכַארט

 =ינָאלַאק רעשידי רעד ןופ רעגנעהנָא
 ,דנַאלסור ןוא עניטסעלַאּפ ןיא עיצַאז
 סערגנָאק ןשיטסינויצ ןפיוא טגעקַאּב ךיז
 ,ּפ טָאה ,ןעדַאפדלָאג םהױבא טימ ךיוא
 ?כיד ןטמירַאּב םעד טימ ןדנוּברַאפ ךיז
 2ךניירפ רעמיטניא רעטנעָאנ ַא ןיא רעט

 =דלָאג זיּב טרעיודעג טָאה עכלעוו ,טפַאש
 וליפא טָאה טײצ רָאי ַא ;טיױט סנעדַאפ
 ןיא םיא ייּב טניואועג ןעדַאפדלָאג
 לַאירעטַאמ ןּבעגעג םיא טָאה סָאד ;זיוה
 ט"א טעּברַא רעקיטכיוו רעייז ןייז רַאפ
 ןוא תונורכז עניימ / ןעדַאפדלָאג םהרבאח
 יד סָאװ ,(1908 ,ןָאדנַאל) "ףעירּב ענייז
 ױקע 1000 עטפיוקרַאפ יד ןופ הסנכה
 הנמלא סנעדַאפדלָאג רַאפ ןעגנַאגעג זיא
 :רקי ַא טציא זיא לכיּב סָאד יװ ױזַא)

 טקורדעגרעּביא סָאד .ּפ טָאה ,תואיצמה
 :גָאט רענַאדנָאל םעד ןיא םיכשמה ןיא
 17/ט| ןופ) "טסָאּפ עשידיא יד/ טַאלּב
 יּפ טָאה סנעדַאפדלָאג ווירּב לייט ַא .6
 זיא .ּפ .(טכעלטנפערַאֿפ טינ ךָאנ ללכּב
 ?לעװ ,ע"ש טימ טגעָאנ רעייז ןעוועג ךיוא
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 תעשּב זיוה ןיא םיא ייּב טּבעלעג טָאה רעכ
 ,1905 ףוס םורַא ןָאדנָאל ןיא ךוזַאּב ןייז
 רעד ןּבעגעגרעּביא ןּבעל ןוא ּבײל טימ
 :ַאעט ןשידי ןרעסעּב םעד ןופ עעדיא
 יד ןופ רענייא ןעװעג ,ּפ זיא ,רעט
 ךיוא יװ ,ןרָאטקעריד ןוא ןרָאטַאיציניא
 ןעמַאװצ) רעּבעגטָאר רעׂשירַארעטיל
 ןשידיװ םעד ןופ (רעיימ סירָאמ טימ
 :עג טעדנירגעג זיא סָאװ ,"רעטַאעטסקלַאפ

 ןּבירשעג טָאה .ּפ) 1912 ןָאדנָאל ןיא ןרָאװ
 םעד רַאפ ףורפיוא:סגנודנירג םעד ךיוא
 ?ניא רעדייל טָאה ןוא (רעטַאעט ןקיזָאד
 ערעדנַא ןיא ןייגרעּביא טוומעג ןכיג
 ךיוא רע טָאה (5 -- 1900) טייצ ַא ,טנעה
 יד ןיא סעיזנעצער:רעטַאעט ןּבירשעג
 רעשידיא רעדח ןעגנוטייצ רענָאדנַאל
 .,"לַאנרושז רעשידיא רעד; ןוא "סערּפסקע
 טקילײטַאּב ךיוא ךיז טייצ וצ טייצ ןופ
 ?גנע ןוא עשידיי רענָאדנָאל ערעדנַא ןיא
 רעד, טַאלּבנכָאװ ןיא ,ןּבַאגסױא עשיל
 גרעּבנייוו ,ּב ןופ ר"א "דניירפנעילימַאּפ
 ןענָאטעילעפ עירעס ַא טכעלטנפערַאפ

 "ףָאזָאליפ רעלעּפעשטײװ רעדח ט"א
 רעייז ענייז ןופ ןעלטיּפַאק עקינייא ,(1925)

 :ירע עשרעדניקח ענעּבירשעג קידעּבעל
 ַא טסַאפרַאפ סנטצעל .וו"זַאא "ןעגנורענ

 ףור רעד ט"א שילגנע ןיא קיטש:ָאניק
 ,"םילשורי ןופ

 1/שו--1574 23/װ0) בקעי רעפעפּפ
 2ַאג-ףרומ ,וָאכעיזדַאר ןיא .ּבעג (2
 ,עילימַאפ רעכעלגעמרַאפ ַא ןיא .,עיציל
 עג ,םוקמ רעצנַאג רעד יװ ,טָאה סָאװ
 :סינַאטס ףַארג ןופ דסח םעד ןופ טּבעל
 ןופ רעמיטנגיא םעד  ,ינעדָאּב וַאל
 ןוא רדח ןיא טנרעלעג טָאה .לטעטש
 :לגנַיי ,שטייד ןוא שילייּפ ךיוא טַאווירּפ
 טפָא טגעלפ ןוא דיסח רעסייה ַא ןעוועג זייוו
 :רַאפ ,זלעּב ןייק ןיּבר םוצ ןייג סופוצ
 טפעשעג  ,גנַאלנכָאװ טרָאד טכַארּב
 ,תודיסח רַאפ גנורעטסײגַאּב ןוא תובתלתה

50 

 ןיא ןדלונ ןעצ טימ רע ויא רָאי 16 וצ
 עשּביה ַא ,ןרַאגנוא ןייק קעװַא שַאט
 ןופ הבישי רעד ןיא טנרעלעג טייצ
 =רעטנורַא רָאי 18 ּוצ ,בר רעטעגיס
 רעטנוא ןלַאפעג
 ןופ העּפשה רעד
 ויא ,הלּכשה רעד
 ןעמוקעגקירוצ
 .עג ןוא םייהַא
 יִליּבִשִמ ַא טריפ

 טייקיטעט עש
 ןקיּבלעז םעד טימ
 ירענע ןוא ןערּב
 .ַאּב טינ .תודיסח םעד רַאפ רעירפ יו ,עיג
 רעשלטעטש רעגנע רעד ןופ טקידירפ
 +מעל ןייק קעװַא סופוצ רע זיא ,הביבס

 טרעדנַאװעגסױא 1895 ּבײהנָא ןוא גרעּב

 א ,רעלדעּפ ַא ןעוװעג ,עקירעמַא ןייק
 ךַא ,טנעגַא:סגנורעכיזרַאפ ַא ,רָאטקודנָאק
 א ןרָאװעג ,ּפַאש ַא ןיא רעכַאמלּברַא
 גנודנירג רעד ייּב ןפלָאהעג ,טסילַאיצָאס
 וצ ןּבױהעגנָא ואוו ,"סטרעוװרָאפװ ןופ
 =ייֵטַאּב ךיז ךַאנרעד .1901 םורַא ןּביירש
 ןעשידייז ,"רעטעלּב סעקינימז ןיא טקיל

 *קַאדער ,"לַאנרושז ןעגרָאמח ,"טַאלּבעגַאט
 :ַאקירעמַא רעדח טַאלּבנכָאװ סָאד טריט
 ןופ רָאטקַאדער ןרָאװעג 1904 ,"רענ
 רעשידיא רעדח גנוטייצ רעכעלגעט רעד
 רעשינַאקירעמַא רעד סָאװ ,"רענַאקירעמַא
 ףלָאדנער סַאיליוו טַאנגַאמסגנוטייצ
 =סױרַא טוװרּפעג ןַאד טָאה טסריוה
 טינ רעּבָא טָאה .ּפ ;שידי ףייא ןּבעג
 נָא ץנעגילעטניא עקירעהעג יד טַאהעג
 טסריוה ןוא ,גנוטייצ ענרעדָאמ ַא ןריפוצ
 ןַאד .טרידיווקיל גנומענרעטנוא יד טָאה
 *נעכָאװ סרעפעפּפי טעדנירגעג רע טָאה
 ךרוד ךיוא ,םעד ןופ ןַאגרָא סלַא."טַאלּב
 =ַאג יד ןופ דנַאּברַאפא ,ןטעדנירגעג םיא
 ןיא ןדיי רעניװַאקוּב ןוא רענַאיציל
 רעטריזינַאגרָא רעטשרע רעד--עקירעמַא
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 רעיינ רעד ןיא טפַאשנַאמסדנַאל רעשידיי

 רענגעק ענייז ןופ רעּבָא זיא רע ,םייה:
 ער רעד ןופ ןרָאװעג טּפוטשעגסױרַא-
 ןרָאװעג זיא רָאטקַאדער) עיצקַאדער
 ןּבױהעגנָא טָאה ןוא (דלעפנעזָאר סירָאמ
 ?נעכָאװ רעקרָאי:ױנ סָאד. ןּבעגוצסױרַא
 ענרעּבליז סעימערּפ סלַא ןּבעגעג ,"טַאלּב
 זַא ױזַא ,םיצפח המודּכו לפעל ןוא לּפָאג
 רעמ ןרָאװעג זיא גנומענרעטנוא יד
 :עגרעטנוא ןיא ןוא גנוטייצ יװ םָארקי
 עסיװעג ַא רע טָאה רעטעּפש .ןעגנַאג
 "טלעוו עשידיא יד? טריטקַאדער טייצ
 ןופ ךיוא ןּבירשעג ,עיפלעדַאליפ ןיא
 "לַאנרושז ןעגרָאמ/ ןיא טייצ וצ טייצ
 ילּבוּפ--*טַאלּבעגַאטײ ןיא טּפיוהרעד ןוא
 :ַאּפ ,ןענַאטעילעפ ,ןעלקיטרַא עשיטסיצ
 עשיטע = שילַארָאמ ןופ סעיצַאזירַאלוּפ
 ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד .וו"זַאא םינינע
 םעד ןּבעגעגּפָא ךיז רע טָאה ןּבעל
 טרעהעגפיוא טינ םגה ,טפעשעג:ןסנָאנַא
 ,"טַאלּבעגַאטח ןיא טעּברַאטימ ןייז ךיוא
 גנוטפיגרַאפ ַא ןופ רע זיא ןּברָאטשעג
 סָאװ ,ןדי עכעלטע ךָאנ טימ ןעמַאזוצ
 רע:י'נ ַא ןיא טרָאט ַא ןופ ןסעגעג ןּבָאה
 .ןַארָאטסער

 ןעלקיטראיגָאלָארקענ ;אקירמאּב לארשי ימכח
 ןופ ,"טאלּבעגַאט ןעשידוי  ןיא--רעדַאּב םשרג ןופ

 .ַא"א *טַאלּבנָאט רעגרעּבמעל, ןיא--זעלגיײװ לארשיו

 -- 1880) בקעי-קחצי םוֿפָארּפ
 .דנַאלרוק ,עוװַאטימ ןיא .ּבעג (

 ,קסיוּב ןיא דומלּת טנרעלעג רָאי 15 זיּב
 רָאּפ ַא טימ ,רענרעלליואוו ַא רַאפ טמשעג
 ואו ,ענװָאק ןייק קעװַא רעטעּפש רָאי

 טימ ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא ךיוא ךיז
 טנעקַאּב ךיז טרָאד ,םידומיל ענײמעגלַא

 ןוא רעטייוו .ַא ןוא ןעזייר םהרבא טימ:
 עטשרע עני .,ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא
 ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז רעדיל
 ןיא ךיוא ךָאנרעד ןוא עקירעמַא
 סנעזיר .ַא ןיא .,"דניירפ, ןוא "דויא-
 זיא יז ןופ גנולמַאז ַא .ַאיא ןּבַאגסױא
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 ג"פ) "רעדעילח ט"א םרָאפכוּב ןיא סױרַא
 ןיא .(32 ז"ז ,1905 ,ּב"טּפ ,"דניירפק ןופ
 ןופ עּבַאגסױא רעשיטסירָאמוה רעד
 עקינײא ןוא ("םיזעב רעדז) "דניירפח
 : ןּבַאגסױא עכעלנע
 .,רַאפ ךיוא רע טָאה
 ,יטַאס טכעלטנפע
 /  ףיוא רעדיל עשיר
 ר .יל ןוא עשיטילָאּפ
 :עט עשירַארעט
 סָאד ּפיא סעמ

 ?עמש ,לקיניזומ

 רע .ַא"א גנילרעט
 ?גולייצרעד יד טצעזעגרעגיא ךיוא טָאה
 "לעּבלעק סָאדװ גרעּברעײפ .ז .מ ןופ ןעג
 ,(1904 ,ּב"טּפ ,"קעטָאילּביּב עיינק ג"פ)
 לוקח ג"פ) "עימק יד? ,?דנעװָא ןיאח

 ןאמָאר םעד ןוא (1905 ,קסנימ ,"רוט

 ןופ םיטש ידק ןָאדנָאל קעשוד ןופ
 ,(1917 ,עשרַאו ,"שידו". ג"פ) ?טולּב

 ןיא ,"דניירפי ןיא ןכַאז ערענעלק ץוחַא
 טעּברַאעג טָאה רע גנוטייצ רעכלעוו
 ןופ טײצ עצנַאג יד רָאטקערָאק סלַא
 םייב קידנפלעהטימ ,ץנעטסיסקע יא
 עשידיי עכעלטייהנייא יד ןקיטסעפרַאפ
 :ליג ןעוװעג זיא עכלעוו ,עיפַארגָאטרָא
 עטצעל יד ןופ ןעמרָאפער יד זיּב קיט
 זיא "דנירפ/ ןטימ ןעמַאװצ ,ןרָאי
 ואוו ,עשרַאװ ןייק ּב"טּפ ןופ רעּכירַא .ּפ

 ןופ גנוגערנָא רעד טױל ךיז טָאה רע
 :ידיי ןעלמַאז טימ ןּבעגעגּפָא ץרּפ ,ל ;י

 ןופ רענײא ןעװעג ,רעדילסקלָאפ עש

 םעד ןופ רעציזרָאפ ןוא רעדנירגטימ
 =עג טָאה סָאװ ,"עלעקניוו שיטסיטרַאי
 יג רעד ןיא עלָאר עסיוועג ַא טליּפש
 ךיז ,רעטַאעט ןשידיי םעד ןופ עטכיש

 ןטנוװָא:"רימזהפ יד ןיא טקילײטַאּב ךיוא

 ךָאנ .,ץרּפ .ל ,י ןופ ץיזרָאפ ןרעטנוא
 סָאד/) "דניירפא ןופ גנולעטשּפָא רעד
 =טלעוו רעד ןופ ךָארּבסיױא םייּב ("ןעּבעל
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 רעד ןיא טעּברַאעג רע טָאה המחלמ
 זיא סָאװ ,"ןרעטשנעגרָאמ רעדח גנוטייצ
 :רעד ןוא ,"הריפצהח רעד ייּב סױרַא ןַאד
 עיצקַאדער רעד ןיא ןטערטעגנײרַא ךָאנ
 םויה:דע זיא רע ואוו ,?טנעמָאמח ןופ
 רע .עיצקַאדער רעד ןופ רַאטערקעס
 :ידויװ םעד ןיא טעּברַאעגטימ ךיוא טָאה
 ַא טציזַאּב .ּפ -- .עשרַאװ ,"קלָאפ ןעש
 :נעזרעּפ עלופטרעוו עיצקעלָאק עסיורג
 ,ןָאזעניד .י ,ץרּפ .ל .י ןופ ווירּב עכעל
 באר .ח ,י ,גורפ .ש ,ןעזייר .א ,ע"ש
 .ַא"א יקס--נַא .ש ,גרוּבזניג לואש ,יקצינ

 ןב בקעי {1| ,1905 ,"ןעבעל סָאד ןיא ,יקּב
 ,| ,1005 ,"טפנוקוצ רעשידוי רעד, ןיא ,המלש

 -- *1872 28/ִאװ0 לארשי םײרּפ
 :לַאווּוס ,ײדזַאל ןיא .ּבעג ( |

 ןיא טנרעלעג רָאי 18 זיִּב .טנגעג רעק
 :ּוס ;עירָאװלַאק ,ינייס ןופ תובישי יד
 :נַאװעגסױא 1890 םורַא ,ענדָארג ,קלַאװ
 קיטעט ןעװעג ,עקירעמַא ןייק טרעד
 :תּביח ןופ ןויער םעד רַאפ רעינָאיּפ סלַא
 ןּבירשעג ,ןוױלק יד ןיא טגָאזעג ,ןויצ
 ןיא ןטכירַאּב ןוא ןצנעדנָאּפסערָאק
 רעגַאקיש ,"דיגמהח ,"הריפצהח ,"ץילמהח
 עירעס ַא ןוא "הגסּפהװ
 :עטיל ןוא עטכישעג רעשידיא רעד ןופ
 :ןכָאװ רעיפלעדַאליפ םעד ןיא "רוטַאר
 ,מ ןופ ר"א "?טרַאװנעגעג אידח טַאלּב
 ךיא ,רעקעטָאּפַא דוד ןוא יקצילָאד
 רנעבאש ןיא) ןעלקיטרַא עשירָאטסיה
 עכילטסירק ןופ עטכישעג ידח ,("טסָאּפ
 ל'ד/ ,(?רענַאקירעמַא; ןיא) "רעערּבעה

 ,("טײהרַאווח ןיא) "םילשורי ןופ עטכישעג
 םעד רעּביא קילּברעּביא ןשירָאטסיה ַא
 ןופ רעדנירג רעד ,("גָאטװ ןיא) דומלּת
 רעּביא ,("לַאנרושז ןעגרָאמ, ןיא) "ד"ּבח
 עדמערפ ,םיױר ןיא ָאטעג ןשידיי םעד
 ;לּביּב ,תונזח ןוא םינזח ,ןדיי ייּב ןעמענ

 ןלסּכ ח"כ--"אקירמאּב לארשי ימכח, טול (*
 : י | ,ל"רּת

 ,טגייה זיּב -

 | סענעדישרעפח
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 =ַאט ןעשידייא ןיא) ַא"א הכימס ,קיטירק
 :טכעלטנפערַאפ םרָאפכוּב ןיא ,("טַאלּבעג
 +קָאד עשידיא יד ןופ עטכישעג ידװ
 ג"פ) "טציא ויִּב ם"ּבמר ןופ םיריוט
 "יא סומזינויצ/ ;(189. ,י"נ ,? ר"מש
 "מכחא טױל) "עטכישעג רעשידיי רעד
 ףויצ סעד עטכישעגח--"אקירמאּב ?לארשי
 ;'ןויצ יבבוח עטשרע אידח ,('סומזינ
 יד ןופ סעיפַארגָאיּב -- "לארשי טוקליװ
 ןיא רעטכיד ןוא עטנרעלעג עשידיי
 :ילודג תודלוּתװ ןוא (שידיי ןיא) עינַאּפש
 ,ם"ּבשר ,י"שר ןופ סעיפַארגָאיּב--לארשי
 ףירקנַארפ ןיא םינואג ַא'א םֹּת וניּבר
 .ץורד ,עגַאלּפױא עט3 ;שידיי ןיא ךיוא)
 .?ייווצ ַא :די:בתּכ ןיא .(גרעּבנעזָאר .ח .א
 רעד ןופ עגַאלפיוא עטעּברַאעגרעּביא עט
 '?םיריוטקָאד עשידיי יד ןופ לטכישעגז

 .ןוא ןעמענ -- "םלשה םילודגה םשח ןוא
 .ןושארה םדא ןופ סעיפַארגָאיּב עצרוק

 .קידנעיצ ,י"נ ןיא טניואוו
 "עגייז ןפיוקרַאפ ןופ טּפיוהרעד הנויח
 .ןשידָאמטלַא םוצ ןרעהעג סָאװ ,םירוּביח
 .למור

 -- 1852 1/א) חנ יקצולירּפ
 :ןיא ,וועשטידרַאּב ןיא .ּבעג (

 ןרעטלע סרעטומ ןייז ןופ זה םעד
 ,ןופ רעגייא -- ןַאמלעקעּב עילימַאּפ רעד
 עטסנעעזעגנָא יד
 יד ,טָאטש ןיא
 :רַאפ ןרָאירעדניק
 ?ערק ןיא טכַארּב

 שדניק ןופ ,ץינעמ
 *סױרַא ןָא זייוו
 פיעפ ענייז ןזיוועג
 טנרעלעג ,ןטייק
 | ַײּב שִיִערּבעה
 .--ל"ביר ןופ דימלּת ַא--רלעפשריה שריה
 ,רעטָאפ םייּב עטכישעג עשידי ןוא
 טריסערעטניא זײװלגנִיי ןיוש ,ךיז .ּפ יבצ
 -ןגעװ ,ןגָארּפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי טימ }
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 ןיא ןריטַאּבעד טפָא טגעלפ'מ עכלעוו
 =עגנָא רָאי 10 יצ .וױה סרעטָאפ ןייז
 ואו ,לוש רעשיטָאטש רעד ןיא ןעמוק

 :עג 1898 .רָאי 4 טכַארּברַאפ טָאה רע
 :ָארּפ יד גנונעכייצסיוא ןַא טימ טקידנע
 ןעמוקעגנָא ןַאד ,רעמזיוצ ןיא עיזַאנמיג
 רעװעשרַאװ רער ןופ סַאלק ןט5 ןיא
 רערעװש רעד ּבילוצ ,עיזַאנמיג רעט3
 -- טלָאמעד עילימַאפ רעד ןופ עגַאל
 ,סעיצקעל ךרוד ןייז סנרפמ טזומעג ךיז
 5לָאג ַא טימ -- עיזַאנמיג ןקידנע ןכָאנ
 ;ןרּפסירוי טרידוטש -- ליַאדעמ רענעד
 ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא ץנעד
 םעד ןיא טקילײטַאּב ךיז 1902 רעמוז
 רָאפנעמַאזוצ ןשילױּפ?סערגנָאק ןטשרע
 ןיז) "דנַאּברַאפ-םירבה ןשידיײש ןופ
 .ןיא ןטלַאהוצסױא ןעוועג זיא עּבַאגפיוא
 ידי ענעי סעידנעּפיטס טימ דנַאלסױא
 ּבילוצ ןענייז סָאװ ,ןטנעירוטיּבַא עש
 ןעמונעגנָא טינ עמרָאנ:טנעצָארּפ רעד
 ,(ןלושכיוה עשידנעלסור יד ןיא ןרָאװעג
 ?9ר ַא טנעיילעג רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא
 ?נוגעווַאּב עלַאנָאיצַאנ יד ןגעו טַארעּפ

 . ּפַארטסינימדַא 1903 ;ה"רי א18 ןופ ןעג
 :ינַאגרָא רַאפ ןרָאװעג טריטסערַא וויִט
 ןשילױּפ ןיא עיצַארטסנָאמעד יד ןריז
 ףיוא עשרַאװ ןיא רעטַאעט ןשיטַאמַארד
 :ימעסיטנַא רעד ןופ גנולעטשרָאפ רעד

 =רע .ה עז) 210ֹוע 016160 עסעיּפ רעשיט
 ןיא םישדח 2 ןסעזעגּפָא 1904 ,(ךיל
 ןופ גניטימ ַא ןיא לײטנָא ןרַאפ קַאיװַאּפ
 :עט ןעװעג 5--1904 ,ןטנעדוטס עקניל

 גנוגעווַאּב רעשיטסינויצ רעד ןיא קיט
 ןײארַאפנטנעדוטס ןופ דילגטימ סלַא
 ,"ןויצ:ינויצצ טעטימָאק ןופ ןוא יהמידקזי
 םעד טריפעגנָא ןַאד טָאה רעכלעװ
 ןיא ,םזילַאירָאטירעט םעד ןגעק ּפמַאק
 רעּביא ןרָאפעגּמורַא טעטימָאק ןופ תוחילש
 ןטַארעפער טימ טעטש ענעדײשרַאפ
 ?וצפיוא ןּבױהעגנָא ךיוא זייווכעלסיּב

 56 יקצולירּפ

 ּבײהנָא .שידיי ןיא סעדער טימ ןטערט
 :רַאו ןופ ןרָאװעג ןסָאלשעגסיוא 5
 לײטנָא ןייז רַאפ טעטיסרעווינוא רעוועש
 ףיוא ,ןטנעדוטס עקניל ןופ גניטימ ַא ןיא
 :לֵא רעד ןיא טריפעגכרוד טָאה רע ןכלעוו

 גנורעדָאפ יד ךיוא עיצולָאזער רעניימעג
 ןוּבשח ןפיוא לוש רעשידיי:לַאנָאיצַאנ ַא ןופ
 תעשּב-טייצ רענעי וצ ;הכולמ רעד ןופ
 ןלושלטימ עשיניורק יד ןופ קיירטש םעד
 ןריפוצנייא גנורעדָאפ רעד ּבילוצ ןליוּפ ןיא
 טריזינַאגרָא -- ךַארּפשנרעל עשיליופ יד
 רעװעשרַאװ יד ןופ רעליש עשידיי יד

 :ָאיצַאנ ַא ןופ גנוזָאל ןרעטנוא ןלושלטימ
 ?גרעל רעשידיי רעד טימ ןזעוולוש ןלַאנ
 עשירַארעטיל עטשרע ענייז .ךַארּפש
 רעשיסור רעד ןיא ןעוועג ןענייז ןווּורּפ
 =עלעּב ןופ טיּבעג ןפיוא -- ךַארּפש
 טכעלטנפערַאפ ךיוא ןַאד ,קיטסירט
 ןיא ןעלקיטרַא עכעלטפַאשנסיװ עכעלטע
 ןַאמּפָאה ,ןיזילַאנַא טנעדוטס פ"א שידיי
 לַאנרושז סעשטיוװָאניּבַאר ןָאעל ןיא .ַא"א
 1900 רעמוז ,"ךוּבגָאט ַא ןופ רעטעלּבח
 ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ עכעלטע ךיוא
 ּבײהנָא "ץילמה" ןיא ןענָאטעילעפ ןוא
 ,1905 "הפוצה* ןיא עלעװָאנ ַא ,1
 =עגנָא טייקיטעט עשיטסילַאנרושז ןייז
 ר"א "געוופ ןופ רעטעּברַאטימ סלַא ןּביוה

 ךיוא טייצ עסיוועג ַא ,רעטָאפ ןייז ןופ
 רעד ןופ רָאטקַאדער רעשיטקַאפ ןעוועג
 יר ַא ןקורוצסױרַא ןפלָאהעגטימ ,גנוטייצ

 ?ַאנרושז ,רעלעטשטפירש עשידיי עיינ
 :ײטַאּב ךיז רעטעּפש ,ןטסיטרַא ,ןטסיל

 ווירּב טימ "ןעּבעל רעזנוא? ןיא טקיל
 יצילְּבוּפ ןוא עשירַארעטיל ,ּב"טּפ ןופ
 ,ַאװַאטקָא ּפ"א וװ"זַאא ןעלקיטרַא עשיטס
 רעד ךָאנ .ַא"א סקיא ,.צ רעדנַאסקעלַא
 ?לעװ ףיוא ,ץנערעפנָאק רעציװָאנרעשט
 ןיא ןרָאװעג ןּבילקעגסיוא זיא רע רעכ
 טָאה עכלעוו 77 ןופ עיסימָאקא רעד
 עיצולָאזער עטמירַאּב יד טעּברַאעגסױא
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 ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ ַא סלַא שידיי ןגעוז
 "ניא ךיז רע טָאה ,קלָאפ ןשידיי ןופ
 רעד טימ ןּבעגוצּפָא ןּבױהעגנָא וויסנעט
 ךַארּפש רעשידי רעד ןופ גנושרָאּפ
 וצ .גנופַאשסקלָאפ רעשידי רעד ןוא
 ?מַאז ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא טייצ רענעי
 ,"חּבזמ ןירַאפצ ט"א םיריש עשיטָארע גנול
 ףעדי ה"מז עשירַארעטיל יד טריטקַאדער
 ,ןעקנופ ענעדלָאגק ןוא "טסייג רעגנוד
 יד טריּפורג ךיז ןּבָאה סע עכלעוו םורַא
 ,ןלױּפ ןופ רעלעטשטפירש עשידיי עגנוי
 ידי טַאלּבנכָאװ סגרעּבלעפע .ה ךיוא
 עניז ןּבעגּפָא ןכָאנ ,"טלעװ:רעטַאעט

 רע ואו) ּב"טּפ ןיא סגעמַאזקע עטצעל
 :לעװ רַאפ ,(1907 טניז טרידוטש טָאה
 עיצַאטרעסיד ַא ןּבירשעג טָאה רע עכ
 רע טָאה ,"עמריפ:סלדנַאה רעד ןגעווח
 סלַא עשרַאװ ןיא טצעזַאּב 1909 ףוס ךיז
 :יצכיײלג ,טַאקָאװדַא רעקידנריציטקַארּפ
 רעשירַארעטיל טימ ךיז קידנּבעגּפָא קיט
 טָאה 1910 ,טייקיטעט רעשיגָאלָאליפ ןוא
 רעדק טַאלּבגָאט סָאד טריזינַאגרָא רע
 םויה:דע זיא רע ןכלעוו ןופ ,"טנעמָאמ

 ?טנעָאנ ןוא רעּבעגסיױרַא יד ןופ רענייא
 טָאה רע ואו ןוא רעטעּברַאטימ עטס
 ןעלקיטרַא רועיש ַא ןָא טכעלטנפערַאפ
 ?לעזעג+ שיטילָאּפ ענעדיײשרַאפ רעּביא
 ,ןגָארּפ עלערוטלוק ןוא עכעלטּפַאש
 ,רוטַארעטיל ,רעטַאעט רעּביא ןעייסע
 :סיוא ןכָאנ ,וו"זַאא עיגָאלָאליפ ,טסנוק
 ןוא המחלמ-טלעװ רעד ןופ ךָארּב
 עיצַאּפֹקֶא רעשטייד רעד תעשּב טרפּב
 ןקורוצסױרַא רעמ ץלַא ןָא .ּפ ךיז טּביײה
 ,רעוט רעכעלטפַאשלעזעגישיטילָאּפ סלַא
 רעװעשרַאװ ןטשרע םוצ ןלַאװ יד ייּב
 ןיא ,ןטסיגויצ יד ןעוו ,1916 ,טַארטָאטש
 :ימיסַא ןוא ןסקָאדָאטרָא יד טימ קָאלּב
 :ַאנ עשידיי יד ןטָאררַאפ ןּבָאה ,ןרָאטַאל
 טרילוטיּפַאק ןוא ןסערעטניא עלַאנָאיצ
 קידנגָאוּפָא ,םזיניװָאש ןשילױּפ םעד רַאפ
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 =נַאמ עשידיי טפלעה ַא יװ רעמ ןופ ךיז
 ןופ עװיטַאיציניא רעד טיול .ּפ טָאה ,ןטַאד
 ןטַארעטיל עשידיי יד ןופ ןייארַאפ םעד
 שאֹוּב טלעטשעג ךיז ןטסילַאנױושז ןוא
 :ָאמעד:שידיי ןטעדנירגעג ןַאד םעד ןופ
 טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק:לַאװ ןשיטַארק
 :עגסיוא .ןוחצנ ןדנצנעלג ַא ןטלַאהעגּפָא
 זיא רעכלעוו .טַארטָאטש ןיא טלייוו
 :שיטילָאּפ עטסכעה יד ןעוועג טלָאמעד
 ןלױּפ ןיא ענוּבירט עכעלטפַאשלעזעג
 רַאפ ןעגנוטערטסױרַא ענייז טימ .ּפ טָאה
 רַאפ ,ןטַאלוטסָאּפ עלַאנָאיצַאנ:שידיי יד
 :רעד ךיז לוש ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד
 טעטירַאלוּפָאּפ ערעייהעגמוא ַא .ןּברָאװ
 ןַאד ןוא סַאג רעשידי רעד ףיוא
 :סקלָאפ עשידיי יד טעדנירגעג רע טָאה
 ןעועג זיא רע רעכלעװ ןופ ,ײטרַאּפ

 ךיילג טָאה עכלעװ ןוא רעריפ רעד
 ןיא טרָא םענעעזעגנָא ןַא ןעֶמונרַאפ
 ןשילױּפ ןופ ןּבעל ןשיטילָאּפ םעד
 רעניא ןעװעג ךיוא זיא רע .,םוטנדיי
 :לוש ןשידייװ םעד ןופ רעדנירג יד ןופ

 טָאה סָאװ ,"ןייארַאפ-סגנודליּב:סקלָאפ ןוא
 ?טלעוװ:שידי ר עצנַאג ַא טריזינַאגרָא

 טימ טריפעגנָא 1917 ץרעמ ,ןלוש עכעל
 :עפנָאק-רוטלוק רעשידיי רעטשרע רעד
 וצ ןָאטעגפיוא ליפ טָאה ,ןלױּפ ןיא ץנער
 ןוא רעקרעװטנַאה עשידיי יד ןריזינַאגרָא
 טעדליּבעג ןּבָאה עכלעוו ,רעלדנעהניילק
 :סקלָאפ רעד ןופ טנעמעלע:טּפױה םעד
 :עגסיוא ,ּפ זיא 1918 רעמוז .,ײטרַאּפ
 ?בירגעג ןַאד םעד ןיא' ןרָאװעג טלייוו

 רעד ךָאנ -- ןוא "טַאריהכולמק ןטעד
 ןטנַאּפקָא עשטייד יד ןופ גנוּבײרטרַאפ
 :נעהּפָאמוא רעד ןופ גנודנירג רעד ןוא
 סלַא ןײרַא--קילּבופער רעשיליוּפ רעקיג
 :ַאוצ ײטרַאּפסקלָאפ רעד ןופ טַאטוּפעד
 ןטשרע םעד ןיא ןרָאשריה .ש טימ ןעמ
 ןלַאװ יד ייּב קידנעמוקַאּב ,םייס ןשילױּפ
 ליפיוזַא לָאמ ייווצ טעמּכ עשרַאװ ןיא
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 קחצי טימ סרענגעק ענייז יו ,ןעמיטש

 טעטירַאלוּפָאּפ ס--ּפ .שארּב םיוּבנירג
 יד טכײרגרעד טײצ רענעי וצ טָאה
 :סױרַא ענייז קנַאדַא הגרדמ עטסכעה
 ?ךימרעדמוא ןייז ,םייס ןיא ןעגנוטערט
 ?ידיי יד ןופ טכער יד רַאפ ּפמַאק ןכעל
 ןצנעװרעטניא עניײז ,ןסַאמסקלָאפ עש
 :סקע ,תושיגנ ,תולווע יילרעלּכ ןגעוו
 ,גנורעקלעּפַאּב רעשידיי רעד יּבגל ןסעצ
 רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז 1919 לירפ;;
 ןַײז טול זיא עכלעװ ,עיסימָאק:םייס
 ןייק ןרָאװעג טקישעגסױרַא עוויטַאיציניא
 :ַארט עטמירַאּב יד ןשרָאפוצסױא קסניּפ
 ענעסָאשרעד טּפשמ ַא ןָא יד ןופ עידעג
 ןייז טשרקיערעד קנַאדַא ןוא ,ןדיי 4
 :גואווצעג ןעוועג םייס רעד זיא טעּברַא
 :ַאֹּב ןוא תמא םעד ןענעקרענָא וצ ןעג
 יד טכירעג םוצ ןּבעגוצרעּביא ןסילש
 עשיטילָאּפ ענייז .טיילרעטילימ עקידלוש
 ?רעמ:םייס רעשילױוּפ רעד ןופ סרענגעק
 לטימ ַא ןענופעג ןכיגניא רעּבָא ןּבָאה טייה
 ןשידיי ןטסיירד םעד ןופ ןרעװ וצ רוטּפ
 םייס ןופ עיסימָאק:טַאדנַאמ יד :טַאטוּפעד
 סלַא .ּפ זַא .ןענופעגסיוא גנולצולּפ טָאה
 ַא זיא װעשטידרַאּב ןיא ;רענעריוּבעג
 ןיז ןוא ןלױּפ ןיא "רעדנעלדמערפ;
 ןייז ףיוא) ןרָאװעג טלסּפעג זיא טַאדנַאמ
 :מָאנ .ד .ה םייס ןיא ןײרַא ןַאד זיא טרָא
 ּפַאלק רעסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד .(גרעּב
 . ןייז םגה ,ערעירַאק רעשיטילָאּפ ןייז רַאפ
 :רַאּפסקלָאפ רעד ןופ רעריפ סלַא עלָאר
 עשידיי יד ןופ דָאטַאזינַאגרָא סלַא ,ייט
 סלַא ,רעלדנעהניילק ןוא רעקרעװטנַאה
 ןשיניַארקואז םעד ןופ רעציזרָאפעציװ
 :רעּביא ץלַא ךָאנ םיא טָאה ?טעטימָאק

 :טפַאשלעזעג רַאפ דלעפ טיירּב ַא טזָאלעג
 רעד תעשּב ,טײקיטעט רעשיטילָאּפ:ךעל
 .טנַא .ּפ טָאה עיזַאװניא רעשיטסיװעשלָאּב
 :נפמעק ,טייקיטעט עשיגרענע ַא טלקיוו
 עשידיי עצנַאג ןופ םישורג יד ןגעק קיד
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 ענעפורעג טַאקילעד יד ןגעק ,תוליהק
 פליּב-שזַאנָאיּפש םעד ןגעק ,"ןסעצסקעז
 ?טיוט ןוא ןטכירעגדלעפ יד ןגעק ,לוּב

 ךרוד ."ענָאלּבַאיװ ןינע ןגעק ,ןפָארטש
 רע טָאה ןצנעװרעטניא עכעלנעזרעּפ
 טיוט םוצ קיסיירד ןוא עכעלטע טלָאמעד
 =עגנוי עשידיי עקידלושמוא עטּפשמרַאפ
 *רַאפ סלַא ,ןּבעל סָאד טעװעטַארעג טייל
 טָאה ײטרַאּפסקלָאפ רעד ןופ רעטערט
 :רעטנוא יד ןיא טקילײטַאּב ךיז רע
 ןגעו גנוריגער רעד טימ ןעגנולדנַאה
 ןרָאי יד ןיא ךיילגסיוא ןשידיי:שיליוּפ ַא
 סע זיא ןעגנוַימַאּב ענייז ןוא 21--0
 =ךנעש יד סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ ןעוועג

 *עג טיִב ןיא "גנוקידנעטשרַאפפ עכעל
 סָאװ וצ ,טלָאמעד ןיוש ןרָאװעג ןסָאלש
 לשעה ןוא ןָאהט .י ר"ד ןטַאטופעד יד
 קרַאטש טלָאמעד ןיוש ןענייז ןייטשּברַאפ
 =יארַאפ יד טכוזַאּב 1921 .ןעוועג הטונ
 עינַאּפמַאק ַא קידנריפכרוד ,ןטָאטש עטקינ
 ןוא עניַארקוא סיוא עזָאלמייה יד תבוטל
 =גָארּפ רעד ןגעוו ןטלַאהעג ,דנַאלסורסיײיװ
 רענַאטגנישַאװ ןיא טַארעפער ַא םעל
 ןעמונעגפיוא ןוא טנעמַאטרַאּפעד:הכולמ
 =יזערּפ םייּב ץנעידיוא ַא ףיוא ןרָאװעג
 =עגסיוא ךיוא זיא רע .גנידרַאה טנעד
 ןופ טַאר ןלַארטנעצ ןיא ןרָאװעג טלייוו
 ."ץנערעפנַאק:ףליה:טלעוו רעשידייא רעד

 עשידיײװ יד טעדנירגעג רע טָאה 2
 =יא טָאה סָאװ ,"עגיל:סגנודליּבסקלַאפ

 =ָאילּביּב ןוא ןלושסקלָאפ עשידיי עקינ
 .ץניװָארּפ רעשילױּפ רעד ןיא ןקעט
 =ױּפ סלַא טכער ענייז טלעטשעגקירוצ
 ןלַאװ יד ייּב .ּפ זיא ,רעגריּב רעשיל

 רעדיוו ,1922 רעּבמעװַאנ ,םייס ןט2 םוצ
 טַאטוּפעד סלַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא
 יד טָאה רעמ רעּבָא ,עטרַאװ ןופ
 *עגוצ טינ זיא עכלעו ,ײטרַאּפסקלָאפ
 =ַאיצַאנ יד ןופ קָאלּב םעד וצ ןענַאטש

 ךעגנורעטש יד ּבילוצ ןטייהרעדנימ עלַאנ
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 עשידיי=ךעלרעגריּב עקירעּביא יד ןופ
 =רָאפ ןייק טריפעגכרוד טינ ,ןעגנוריֿפורג
 ,טַאנעס ןיא טינ םייס ןיא טינ רעייטש
 יד טרעוװשרַאפ קרַאטש טָאה סָאד ןוא
 רעײטשרָאּפ ןקיצנייא סלַא .ּפ ןופ עגַאל
 ןיא עיטַארקָאמעד רעשידי רעד ןופ
 =נילדנעצ יד יּבגל טנעמַאלרַאּפ ןשיליוּפ

 :ַאלימיסַא?שיטסינויצ:שיסקָאדָאטרָא רעג
 ןשידייז ג"א םעד ןופ ןטַאטוּפעד עשירָאט
 טרעהעגפיוא טינ רע טָאה ךָאד .יָאלָאק
 ּפמַאק ַא םייס ןופ םורָאפ ןפיוא ןריפ וצ
 :נּבָאה ,לוש רעכעלטלעוו:שידיי רעד רַאפ
 ןופ טנָארפ םענעטָאלשעג ַא ךיז ןגעק קיד
 םעד טימ טײהרעמ רעשילױּפ רעד
 ךיז טָאה סעכלעװ  ,ָאלָאק ןשידייז
 לָאמ עקינייא טלעטשעגּפָא טינ וליפַא
 -רָאפ ענייז ןגעק ןעמיטש וצ טקעריד
 יד רַאפ גנוקיטכערַאּבכײלג ןגעוו ןגָאלש
 רע טָאה 1925 טסּברַאה .ןלוש עשידיי
 יו ןופ סערגנָאק ןיא טקילײטַאּב ךיז
 עווענעשז ןיא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ

 ףיוא עדעריסגנוסירגַאּב ַא ןטלַאהעג ןוא
 עדער עשידיי עטשרע יד רשפא) שידיי
 ןיא (םורָאפ ןלַאנָאיצאנרעטניא ַא ףיוא

 :לעועג-שיטילָאּפ ןייז טימ גנַאהנעמַאזוצ
 ךױא .ּפ טָאה טײקיטעט רעכעלטּפַאש
 "טנעמָאמא ןיא ןּבירשעג ליפ רעיײז
 ףיואפ ט"א ןעלקיטרַא עשיטסיצילּבוּפ
 רָאטקַאדער ןעװעג ןוא "ךָאװ רעד
 :לֵאפ םעד ןוכ רָאטקַאדערטימ רעדָא
 סָאװ ,/קלָאפ סָאדק ןַאגרָא ןשיטסיק
 :סױרַא תוקספה עסיװעג טימ ויא
 1925 -- 1916 ףשמ ןיא ןעגנַאגעג
 ןיא ןעגנוּבײר עטסקינייװעניא ּבילוצ
 =עג 1926 רעמוז זיא ײטרַאּפסקלָאפ רעד
 רעד ןצ ןוא גנוטלַאּפש ַא וצ ןעמוק
 :שיטַארקָאמעדי רעיײנ ַא ןופ גנודגירג
 :ַאש .צ ר"ד טימ "ײטרַאּפ רעשיטסיקלָאפ
 :רעשט ףסוי ןוא גרעּבמַאנ .ד .ה ,דַאּב
 :ענּפָא סנטצעל טָאה סָאד .שארּב ווָאכינ

 11 .ּב ןָאקיטקעל

 ?יטילַאּפ ס--ּפ ןופ ּפמעט םעד טכַאװש
 ןענואוועגקירוצ םיא ןוא טייקיטעט רעש
 ,טעּברַא רעכעלטפַאשנסיװ ןייר ןייז רַאפ
 ַא טימ ןָאטעג סנקירעּביא טָאה רע עכלעוו
 ןופ ןרָאי יד ןיא ךיוא הדמתה רענעטלעז
 רעשיטילָאּפ סלַא גייטשפיוא ןטסכעה ןייז
 :געעזעגנָא יד ןופ רענייא זיא .ּפ--.רעוט
 :ַאליפ רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאּפ עטס
 ענייז סיורג ןענייז סרעדנוזַאּב .עיגָאל
 רָאלקלָאפ ןופ טיּבעג ןפיוא ןטסנידרַאפ
 טָאה רע םגה ,עיגָאלָאטקעלַאיד ןוא
 ךיוא טעּברַאעג רַאּבטכורפ ןוא שיגרענע
 ?רוטַארעטיל יװ ,ןגייווצ ערעדנַא יד ףיוא

 2ַארגָאילּביּב ,עיכַארגַאקיסקעל ,עטכישעג
 ?קעװַא רעטשרע רעד טָאה רע .וו"זַאא עיפ
 יד ץעיגָאלַאליפ רעזנוא ןיא טלעטשעג
 ןוא ןטקעלַאיד עשידיי יד ןופ םעלּבָארּפ

 טָאה ןּבַאגסױא עטשרע ענייז ןיא ןיוש
 ײרטעג ןּבעגוצרעּביא טּבערטשעג רע
 ענעדיײשרַאפ יד ןופ ןכנַאוינ עלַא שיטענָאפ
 רעד ךיא טָאה רע .ןשינעדײה עשידיי
 ןשיוצ הוושה:דצ םעד טכוזעג רעטשרע
 יד ןוא ןטקעלַאיד עשידיי עקיטנייה יד
 ,ןטנעמונָאמ עשירַארעטיל עשידיי . טלַא
 יפיסַאלק ענײמעגלַא ןַא ןּבעג טװּורּפעג
 ףיוא ןטקעלַאיד עשידיי עלַא ןופ עצַאק
 *נלעטשטסעפ ,61 ד"המ םעד ןופ דוסי םעד
 :ןופ סעירָאטירעט ענעסָאלשעג יירד קיד
 ,(עניַארקוא ,דנַאלסור ,עטיל) שידיי:חרזמ
 נָאק לייט רעטסערג רעד) שידיי?לטימ

 לײט רעטסערג רעד ןוא ןליוּפ:סערג
 :נוא ,ןרעמ) שידיי:ברעמ ןוא (עיצילַאג
 ?ֵאװדַא סלַא רעירפ .(דנַאלשטיײד ,ןרַאג
 וק רעוט:ללּכ סלַא ךָאנרעד ןוא טַאק

 ידי רעד טימ גנורירַאּב ןיא קידנעמ
 יד ןיִּב ,ןלױּפ ץנַאג ןופ עסַאמ רעש

 ?עג רע טָאה ,ךעלעקניוו עטסנּפרָאװרַאפ
 ןעלמַאזוצפיונצ טייהנגעלעג יד טַאה
 ןוא ןפַאשסקלָאפ ןשידיי ןופ תורצוא

 רַאפ לַאירעטַאמ ןרעייהעגמוא ַא ךיוא

)31( 
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 :עבעל רעד ןופ גנושרָאפסױא רעד
 :ָאלָאק ענייז ןופ ,ךַארּפשסקלָאפ רעקיד
 ןופ ןגייווצ עלַא ןופ ןעגנולמַאז עלַאס
 ?בֹוּב ןיא רע טָאה רָאלקלָאּפ ןשידיי
 םענַײלק ַא זיולּב טכעלטנפערַאפ םרָאפ
 | רערילסקלָאפ עשידייז :ונייהד לייט
 ןעּבעגעגסױרַא ןוא טרעלקרעד ,טלעמַאזעג
 :םוי ןוא עשיזעיגילער / 'ּב 1 ,ּפ ,נ ןופ
 ,"עלַא רַאפ רעכיּבל ג"פ) "עגיד'בוט
 || ,(159 + אש1 ז"ז ,עשרַאו ,1
  ןטױט ןופ ךעל'השעמ ןוא רעדילי -- 'ּב
 ןהֶא ןוא טימ סעד.עגעל ןוא סערַאלַאּב
 ז"ז ,1913 ,ג"פ רעייני) "לּכשה:רסומ ַא
 .מַאז ענייז ןופ ךס ַא טָאה רע רעּבָא--(6
 .גסיוו ענעדיישרַאפ ןיא טצונעגסיוא ןעגנול
 רעד ןעװעג זיא רע ,ןטעּברַא עכעלטּפַאש

 2וצ הליחּתכל -- ןּבעגוצסױרַא רעטשרע
 ןלעיצעּפסַא -- ןַאמהעל .ש טימ ןעמַאז
 ט"א עיגָאלָאליפ רעשידיי רַאפ ןַאגרָא
 :ידיי רַאפ רעכיּבלעמַאז ס'יקצולירּפ חנח
 :רוטלוק ןוא עיגָאלָאליפ ,רָאלקלָאפ ןעש
 ,עשרַאװ ,"גַאלרעּפ רעיינז) "עטכישעג
 ,1917 -- 'ב 11 ;144 ז"ז ,1912 --יּב {

 טכעלט:פערַאפ טָאה רע ואוו ,(212 זיז
 ,ןטירעדּבַא עשידיי ןופ גנולמַאז עסיורג ַא

 ּפַא עסיורג ַא ןוא ןליּפש:םירוּפ ייר ַא
 ןטקעדטנַא םיא ןופ םעד ןגעװ גנולדנַאה
 ןופ טסישידיי ַאװ -- עזוקרַאמ השמ ר"ד

 ;סיוא ערעטיירּב טימ "טרעדנוהרָאי ןט8
 :עּפש ,"תואופר רפסח סעזוקרַאמ ןופ ןגוצ
 ךיירנייוו סקַאמ ר"ד טימ רע טָאה רעט
 :רושז םעד טעדנירגעג ןעזייר ןמלז ןוא
 :שדוח:ייווצ / עיגָאלָאליּפ עשידייז לַאנ
 טפַאשנסיװכַארּפש רַאפ רעטעלּב עקיד
 ג"פ ,רעכיּב 3 סױרַא) "עיפַארגָאנטע ןוא
 טימ--ךוּב עטצעל סָאד ,"עגיל=רוטלוקח
 :בסיוו ןשידיי ןופ גנוציטשרעטנוא רעד
 3400 ז"ז ,26--1924 ,טוטיטסניא ןכעלטּפַאש
 ןַא ןופ ֹוורּפ רעטשרע רעד -- (ט1
 ,שידיי ףיוא לַאנרושז ןשיגָאלָאליפ ןטסגרע

 964 יקצולירּפ

 ערענעלק יײר ַא ץוחַא .ּפ טָאה ָאד ןוא
 טקורדעגּפָא ןעגנוקרעמנָא ןוא ןציטָאנ
 "ןושל:טעּפשע ט"א טעּברַא ערעסערג ַא
 ןוא ןדירעמעפע עשיגָאלָאפרָאמ  ןגעוו)
 -רַאפ "ךוּב:ױדנַאלװ ןיא ;(סעיצַאעדידַא
 ווירּב-סוחיװ טעּברַא ערעסערג ַא טכעלטנפע
 :ךנַאטשמוא:טייצ עשידיי החּפשמ ַא ןופ
 ענייז ,"טציאק שטייט רעד טימ רעטרעוו

 ץוחַא ,ןטעּברַא עשיגָאלָאליפ עקירעּביא
 ענעדיישרַאפ ןיא ןעלקיטרַא ערענעלק
 ענייז ןיא טכעלטנפערַאפ ןענייז ,ןּבַאגסױא
 רעהַא זיּב ןענייז סע עכלעוו ןופ ,רעכיּב
 ;"םיבתּכ סיקצולירּפ חנח ט"א 'ּב 10 סױרַא
 -רַאװ ,"גַאלרַאפ רעיינז) "ףיורַא?גרַאּבץ--}
 טלַאהטנַא -- (323 + ׂש1 ו"ז ,1917 ,עש
 ןגעוו ַא"צ) 1420:028118 :ןעגנולײטּפָא יד
 ,שטיוָאניּבַאר סחנּפ-לואש ,סעה השמ
 ,קילַאיּב ,ױדרָאנ סקַאמ ,וָאנַאסינ לאקזחי
 =ייר ,גרעּבנעזייא םהרֿבא ,יקסווָאקנימ .מ
 :ָאנַאזַאכ ףסוי ר"ד ,רעוושרענטנעצ:רעכ
 --ַא"צ) "תונושל בירפ ןוא (א"א שטיוו
 :דחַאװ ,"ץנערעפנָאק רעציויָאנרעשט יד;
 םעד תחּכמּ/װ ,"ןָאגרַאשזװ ןעגעװ םעה

 *װַאט ןגעוו ,"שירעמשטייד ןופ ּפיצנירּפ
 רעװעשרַאװש ,שידיי וצ גנוִיצַאּב סוװָאי
 רהָאי 50 טימ שידיי ןוא ןערָאטַאלימיסַא
 ידי רעױשרַאװק רעד ןגעוו -- "קירוצ
 -- 1 ;("שידיי זיא סָאװח ,"גנוטייצ רעש
 ,ג"פ ,זרעד) ײשטיװָאמַארּבַא בקעי*םולשז
 ,"רעטַאעט שידייז--1ש --111 ;(190 ז"ז ,0
 ,קָאטסילַאיּב ,קעּבלַא .א ג"פ) 11 ןוא 1 'ֹּב
 טלַאהטנַא -- (126 ןוא 160 ז'ז ,1
 עשידיי ןגעו סעיזנעצער ןּוא ןעלקיטרַא
 ,ןגַארפ:רעטַאעט ,ןטסיטרַא ,ןגרוטַאמַארד
 גנולדנַאהּפָא ערעסערג ַא ךיֹוא ןירעד
 ,עטקעס ןייז ןוא ןידרָאג בקעי ןגעו
 יד ןגעװ ,גרוטַאמַארד סלַא ע"ש ןגעוו
 :ּפֹע ידַאוװ-ינעפ ,טרעּביל בקעי ןטסיטרַא
 :ַאמָאט סירָאּב ,שטיװָאקסָאמ סירָאמ ,ןייטש
 ,לעּבָאל .מ 'רפ ,רעלסעק דוד ,יקסוועש
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 :שיפ עשימ ,ןָאסרעיײמ .מ ,ץיווגנוי זעוּב
 ןיאי--+ ;וו"זַאא יקסנימַאק לחר:רּתסא ,ןָאװ
 ךוּבגָאט שיטסיצילּבוּפ ַא טעמּכ / ,ןעליױּפ

 ,עשרַאװ ,"שירייװ ג"פ) "(1911 - .1905}

 טלַאהטנַא -- (305 + אשווז זיז ,1

 ןיא ןּבירשעג טָאה .ּפ סָאװ ,ןעלקיטרַא יד
 -שידיי יד ןגעװ עסערּפ רעשידיי רעד
 ןכעלרעניא ןגעוו ןוא ןעגנוָיצַאּב עשיליוּפ
 עקידרעטייוו יד .םוטנדיי ןשיליוּפ ןוי ןּבע2

 עשיגולוטקעלַאיד עשידייז ןטלַאהטנַא יּב

 ?נעסיוװ ַא רַאפ ןעלַאירעטַאמ / ,ןעגנושרֹופ
 ?ןֵא רַאפ ןוא קיטַאמַארג רעכילטפַאש
 ?יריי רעד ןופ ךוּברעטרעװ שיגֹולֹומיטע
 :ידיי רעדח 11 -- 1 :ונייהד ,"ךַארּפש רעש
 ;(סױרַא טינ ךָאנו| 'ּב) ײםזיטנַאנֹוסנֹוק רעש
 ןוא ןעלעלַארַאּפ עשיגֹולֹוטקעלַאידי 1
 ןעשידי ןעגעוו ןעדויטע / ןעגנוקרעמַאּב
 טפלעה עטייווצ קיטייצכיײלג--"םזילַאקלוװ
 ?לעמַאז סיקצולירּפ חנח דנַאּב ןעטייווצ ןופ
 עיגֹולֹוליפ ,רֹולקלֹופ ןעשידיי רַאפ רעכיּב
 ,"גַאלרַאפ רעיינז) "עטבישעגרוטלוק ןוא

 2ידיי םוצז 1 ;((11:432--213 ז"ז ,120
 ,ג"פ 'ורעד) "ןעדויטע / .,םוילֵאקֹוװ ןעש
 / ןושליעמַאמז 7 ;(164 + 21ו ז"ז ,1920
 2רַארֹופ עכעלטּפַאשנעסיװכַאוּפש עשידיי

 ,עשרַאװ ,"עגיל:רוטלוקפ ג"פ) "ןעטעּב-
 :קַארַאכ ןרערעלוּפָאּפ ַא ,(162 ז"ז ,4

 :ַאיד | טעװעג סָאדח ךוּב ןייז טָאה רעט
 ג"פ) "רוטלוק ןוא ךַארּפש ןעגעוו ןעגֹול
 ,(60ט111+ 159 ז"ז ,1923 ,עגיל?רוטלוקא
 :קלָאפ ןוא עשיגָאלָאליפ ענייז עלַא ןיא
 :געמַאזוצ .ּפ טָאה ןטעּברַא עשיטסירָאל
 :ַאמ ןכײר רעײהעגמוא ןַא טכַארּבעג

 .ביּב ַא ,ןשיגָאלָאטקעלַאיד ַא ,,לַאירעט
 ;ןשירָאטסיה : רוטלוק ַא - ,ןשיפַארגָאיל
 ?קעטיכרַא יד טפָא טדײל םעד ןופ
 רַאפ רעּבָא ,ןטעּברַא ענייז ןופ קינָאט

 לַאירעטַאמ רעקיזָאד רעד זיא ןײלַא ךיז
 רעד רַאפ רצוא רעכעלּפעשסיױאמוא ןַא
 רַאפ ךיוא ןוא גנושרָאפכַארּפש רעשידיי
 רעשידי רעד ןופ עיפַארגָאילּביּב רעד
 ןופ ענייא בגא טציזַאּב ,9) רוטַארעטיל

 ,(שידיי ןיא ןעגנולמַאז-רעכיב עטסכייר יד
 { ןטעּברַא עשיגָאלָאליפ ענייז עלַא טעמּב

 06 יקצולי'רּפ

 :ַארגָאטרָא רענעגייא ןייז טול .ּפ טקורד
 עסיועג ןיא רָאנ טלַאפ עכלעוו ,עיפ
 =רימרָאפער:ײנ רעד טימ ףיונוצ םיטרּפ
 ?םוּב ןיא -- .גנוגיילסיוא רעשידיי רעט
 סיקצולירּפ חנח סױרַא ךיוא ןענייז םרָאּפ
 ,טַאר?טָאטש רעװעשרַאװ ןיא סעדער
 :טפַאשלעזעג:שיטילָאּפ "עירעס עטשרע
 רעשידי רעד ןופ קעטָאלּביּב עכעל
 עשרַאװ ,1 מונ ,ןעליוּפ ןיא ײטרַאּפ:סקלָאפ
 שיליוּפ ןיא -- אוסששצ ןוא (96 ז"ז ,2

 קיטרַאפ ,(176 ז"ז ,1919 ,עשרַאװ ,'ּב !)
 11 'ּב ?ןושל:עמַאמ? :ןענייז קורד םוצ
 ;11 יּב ,?םוילַאקֹוװ ןשידיי םוצק ;111 ןוא
 מךנומ עשידיי יד ןיא ןעגנַאלקײש ידט
 עשידיי יד ןגעוו) "סַאנרַאּפנָאמז ;"ןטרַא
 ?רעּביא ענייז ןופ -- .(זירַאּפ ןיא רעלָאמ
 זיא ןורעפ ןוא עזָארּפ ןיא ןעגגוצעז
 ?ערדנַא דינָאעל -- סױרַא םרָאפכוּב ןיא
 .יענעגנַאהעג ןעּביזק גנולייצרעד סוועי

 עיפארגָאיּב ס--ּפ ,שטיװָאניליכ ,ּב ;211 ,8

 --1 ז"ז ,'ןעליױּפ ןיאא ךוּב םוצ ריפנירַא סלַא
 רעד ןעגעװ ןעסעומשע ,רעגינ .= ;11

 ,"געװ רעזנואֿפ ןיא . ,רוטַארעטיל רעשידיא

 1011 זמק. 0140ע82 ןיִא ,יקס--נא .ש 7
 שָארָאּב .ּב 11913 ,"דניירפא ןיא ;תובשחמ-לעּב

 110 352--24/ ז"ז ,"סקנּפ םעד, ןיא ,ָאכ

 'מוגנ ,"גָאלָאליפ ןשידיי ַא ןופ קײטָאילּביּב יד,

 *סקלָאפ רעזדָאלא ןיא ,טעזלע הדוהי ;4709 ,9
 ,ןעזיײר .ז 1917 ,"טנעמָאמ , ןיא ןוא ,1917 ,"טַאלּב
 ,םױּבטסַאמ .י 11919 רעמוז ,"גָאטא רענליװ ןיא

 ,ךיירניװ .מ ר"ד ;"ןעגנאלק סנעלוּפ, ּב"מז ןיא

 1245 ןיא ,ןאמפיוק יכדרמיץירפ ;"ןעלּפַאטש,

 ףשילגנע ןוא עשידי יד ;140190066 06ָ

 רעבמעטפעס רַאפ עקירעמַא ןופ עסערּפ עשידיי

 ,עשרַאװ ,"םינבל הרטע תובא, ,ץישפיל .ל .א ; 1

 לואש החּפשמ רעד ןופ סוחי םעד ןגעװ) 7

 עילימַאפ יד ךיוא טמַאטש סע רעכלעװ ןופ ,לַאװ
 בר רעד לקינײא ןַײז ,לאװ לואש :ונייהד ,ּפ

 שריהייבצ 'ר רעטמירַאּב רעד ןוז ןַײז ,דוד 'ר

 תויח-עּברא יד ןופ רענייא--קסירּב ןיא רעקולירּפ
 םויהידע ךָאנ ןעײג סע עכלעװ ןגעװ ,שדוקה
 ףרעקסירּב ץנאג ןיא סעדנעגעל רעטרעדנוה םורא

 ןוז ןייז ,רעקולירּפ והילא 'ר בר רעד ןוז ןַײז--,טנַאק

 רעדָא רעקולירּפ אנכש-םולש 'ר לּבוקמ ןוא בר רעד

 סָאװ ,.ּפ חנ ןופ עדייז רעד--יקצולירּפ רעדָא קולירּפ

 .ץינעמערק ןיא טצעזַאּב הגותח רעד ךָאנ ךיז טָאה
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 -- 1862 בא 'פ) יבצ יקצולירּפ
 ןיא ,ןילָאװ ,ץינעמערק .ןיא .ּבעג (

 .ָאפ ןייז .עילימַאפ רעשירחוס רעכייח ַא
 :רעד םיא טָאה ,רבח ַא סל"ביר ,רעט
 / טסייג ןיא ןגיוצ
 ,הלּכשה רעד ןופ
 *רעל םיא טזָאלעג
 =לרךיי ץוחַא ןענ

 ףיוא םידומיל עש
 ןכַארּפש עדמערפ
 ,שטייד ,שיסור --
 1880 ,שיזיוצנַארפ
 | ןעװעג רע יא
 :רעווינוא רעוועיק ןיא רערעהוצ רעיירפ
 .רענילרעב ןיא -- רעטעּפש ןוא טעטיס

 :נָאּפסערָאק ןּבירשעג טנגוי רעד ןיא ךָאנ
 טָאה ,ןטפירשטייצ עשיערּבעה ןיא ןצנעד
 תביש; רמאמ ַא טימ טריטויּבעד רע
 םעד טניז ,1880 "רוא רקּבה; ןיא "ןויצ
 ןַא ןעמונעג ןויצ:תּביח ןופ ןעמוקפיוא
 ַאֹּב רעקיזָאד רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא
 וצ ןילָאװ רעּביא ןרָאפעגמורַא ,גנוגעוו
 עג ,י"א בושי ןופ ןויער םעד ןגידירּפ
 ינּבי ןעדרָא םעד ןופ דילגטימ ַא ןעוו
 רעּביא ליפ רעייז ןּבירשעג ןוא "השמ
 טרָאד טריפעג ,"ץילמהז ןיא י"א בושי
 .ּפִא עקידנעטש ַא ןרָאי רעקפ0 יד ןיא
 ,בדנימע פ"א "ןטק סקנּפז ט"א גנולייט
 םולּבנעיליל ּבייל:השמ טימ טריזימעלָאּפ
 :םיוא ,י"א ןיא רעטעּברַא עשידיי ןגעוו
 ןופ ןקורדנייא סמעה:דחַא ןגעק ןטערטעג
 רעּביא ןופ עירעס ַא טימ עזייר:י"א ןייז
 תואצוּת רבד לעז ט"א ןעלקיטרַא טרעדנוה
 ןיא ךיױא טקילײטַאּב ךיז ,"תרקּבה
 ןעװ ,טײצ רענעי ןיא ךָאנ "הריפצהז

 ,םזיניטסעלַאּפ ןגעק ןעוועג זיא גנוטייצ יד
 :עגקעװַא טכעלש ּבילוצ .ּפ טָאה 0
 ,ץינעמערק טזָאלרַאפ ןטפעשעג ענעגנַאג
 ןָא ןַאד ןופ ןוא ּב"טּפ ןיא טצעזַאּב ךיז
 :ַאנרושז רעד ןּבעגעגּפָא ןצנַאגניא ךיז

 יקצולירּפ

 ּו
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 =ײװעניאַא ןעװעג רע זיא 1903 זיּב .קיטסיל |
 טייצ עסיוועג ַא ,רעטעּברַאטימ רעטסקינ

 ײץילמהי ןיפ רָאטקַאדער רעשיטילָאּפ ךיוא
 רעיז גנוטיצ רעד ןיא ןּבירשעג ןוא
 ,אתולג:רּב ,בע פ"א ךיוא ,ןעלקיטרַא ליפ
 =עּפש .םינָאנַא רעדָא ,ַא"א הרש:ןּכ ,ּפ
 םעד ןיא טעּברַאעגטימ רע טָאה רעט
 ןשידיי:שיסור ןיא ןוא "ןמזהא רע:ּב"טּפ
 טקילײטַאּב ךיז ,םָעהָעטגג0018 טַאלּבנכָאװ

 ראו ,1902 ?מק. םנאסזסהטחאפ ּב"מז ןיא

 ןגעו ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ טָאה רע
 טכיזרעּביא ,רעקסניפ .ש ר"ד ,ג"לי
 גנוגעוַאּב רעשיטסינוצ רעד רעּביא
 ףיז לָאמ ןטשרע םוצ שידיי ןיא ,וו"זַאא
 :עלּבװ סעשטיװָאניּבַאר ןָאעל ןיא טקורדעג
 ןיא ךָאנ רע טָאה ,"ךוּבגָאט ַא ןופ רעט
 ךייז וצ לדּתשמ ךיז ןּביוהעגנָא 2
 א ןּבעגוצסױרַא שינעּבױלרעד ַא ןגעוו
 צקיזָאד יד טָאה רע ,גנוטייצ עשידיי
 ןיא ןעמוקַאּב טשרע רעּבָא שינעּבױלרעד
 ךיא "גנילירפ, ןשיטילָאּפ ןופ טייצ רעד
 רעדח סיורַא ןַאד זיא ּב"טּפ ןיא ; דנַאלסור
 יעג גנוטײצ עײנ יד רע טָאה ,"דניירפ
 סלַא קידנעיצוצ ,עשרַאװ ןיא טעדנירג
 .גָאלַאנכעטײרעינעשזניא םעד רעגעלרַאפ
 ןטײרּפשרַאפ ןופ רעגנעהנָא ַא ,ָאּפיא .ּב .י
 ךסַאמסקלָאפ עשידיי יד ןשיוװצ רוטלוק
 14/טוו} ןוא .ךָארּפש רעשידיי רעד ךרוד
 רעמונ רעטשרע רעד סױרַא זיא 5
 ןיא גנוטייצ רעשידיי רעטשרע רעד ןופ
 =טימ רעד ייּב "געוו רעדע ט"א ןלױּפ
 ,רעשַאילע .סיא ר"ד ןופ טפַאשרעטעּברַא
 .ל .א ,ןַאמסטרָאװ ר"ד ,גועּבמָאנ ,ד .ה
 .קורד דוד ןוא ָאריּפַאש ,ל ,שטיוװָאּבוקַאי
 .עטסטמירַאּב יד ןופ ליײטנָא םעד ייּב ןוא
 =עניא ּבילוצ .רעלעטשטפירש עשידיי
 פירעווש ערעדנַא ןוא ןעגנוּבײר עטסקיניײו
 =וצ ,ָאּפיא רעּבעגסױרַא רעד טָאה ןטייק

 ,לּבור טנזיוט 25 גנוטייצ רעד וצ טגיילעג
 ,ונומענרעטנוא רעד ןופ ן.יוצעגקירוצ ךיז
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 :יסקע ַא ךָאנ ךיז טָאה "געוו רעד; ןוא

 ףוס ,טכַאמרַאפ םישדח ייווצ ןופ ץנעטס

 רעּבָא ,ןרָאװעג טיינַאּב רעדיװ רעּבמעװָאנ

 טװּורּפעג ,ץנעטסיסקע ערעווש ַא טריפעג

 ,עּבַאגסױא:טנװָא ןַא ךרוד ןעװעטַאר ךיז

 ?גָאט שיערּבעה ַא ךרוד ךיוא רעטעּפש

 עג טעדנירגעג זיא סָאװ ,"םויהח טַאלּב

 יח .י ןופ ר"א גנוטייצ רעד ייּב ןרָאװ

 טעּבױַאטימ רעד ייּב ןוא יקסדָארָאגַאז

 ,שטיװָאּבוקַאי .ל .א ןוא רעּבעװ לכימ ןופ

 עצנַאג יד ךיז טָאה ףוס:לּכ ףוס רעּבַא

 ,טלעטשעגּפָא 1906 ףוס גנומענרעטנוא

 םעד ןופ ץנערוקנַאק רעד ּבילוצ טּפיוורעד

 סעשידיא? לעטעלּב םענעקיּפָאק ןטשרע

 טָאה ןַאקצַאי י .ש סָאװ ,"טַאלּבעגַאט

 זיא ןַאד .ןּבעגוצסױרַא ןּבױהעגנָא ןַאד

 *עּברַאטימטּפיוה סלַא ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ,ּפ

 :ַארעּפָאָאק רעטעדנירגעג-יינ רעד ןופ רעט

 =סױרַא ,"ןעּבעל רעזנוא? גנוטייצ רעוויט

 *קעּפס .מ ןופ 1907 18/ טניז ןּבעגעג

 4 ןופ ךשמ ןיא ןוא ,גרעּבכָאה .ש ןוא רָאט

 לָאּפ ענײמעגלַא טרָאד ןגירשעג רָאי

 י"טנעמָאמ רעד, ט"א ןטכיזרעּביא עשיט

 ,ן-ּפ חנ ,ןוז ןייז זיא (18/א1) 1910 ףוס

 יו ,םיפּתוש עקינייא ןופ ףליה רעד טימ

 :ַאגרָא וצ ןעגנולעג ,א"א י/סנירק .מ

 רעדפ נ"א עקַאט גנוטייצ עיינ ַא ןריזינ

 .ּפ זיא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא ,"טנעמָאמ

 ?ייצ רעקיזָאד רעד ןופ רָאטקַאדער רעד

 ענעדיישרַאפ ךָאנ ךיז טָאה עכלעוו ,גנוט

 :שידיי םעד וצ ךיז קידנסַאּפוצ ,םילוגליג

 ןוא טקיטסעפַאּב ךיז ,םלוע ןשיטַאּבעלַאּב

 עשידיי עטסקרַאטש יד רשפא טציא זיא

 ןַא ןָא ,ןליױּפ ןיא גנומענרעטנוא:סגנוטייצ

 ?שידיי קרַאטש ,גנוטכיר רענעטלַאהעגסױא

 :סיקלָאפ:שיסקָאדָאטרָא?שיטסינויצ ,ךעל

 רעד יב טניישרע 1914 ילוי טניז .שיט

 :צעל יד -- "טַאלּבגָאטימז ַא ךיוא גנוטייצ
 סױרַא זיא 1921 .זָאידַארז ט"א ןרָאי עט
 בי ןעגירהָאיי10 םוצ ךַאנַאמלַאז ןַא

 0 רעגערּפ --- וגָאעקירּפ -- יקצולירכ

 ,282 ז"ז ,עשרַאװ) ײטנעמָאמז ןופ םואעל
 ןופ רעטעברַאטימ יד ןופ רעדליב טימ
 טכעלטנפע רַאפ טָאה .ּפ ואוו ,("טנעמָאמא

 רעד ןופ עלָאר ידפ טעּברַא ערעסערג ַא
 =שידוי םענרעדָאמ ןיא יורפ רעשידוי
 ןעּבעל ןעכילטפַאשלעועג

 רעד וצ , ,קורד .ד ןינויצ ןוקיסקל ;2411 ,3

 ,ץירוס ,מ ר"ד ;"עסערּפ רעשידוי רעד ןופ עטכישעג

 ;2/--111 ז"ז ,"ךאנַאמלַא , ןיא ,"טנעמָאמ רהָאי 10,

 ,1920 19 א ,'טנעמָאמ , ןופ רעמונ:םואעליּבוי

 ) -- 1890) ןָאי וגַאעקידּפ
 .ּבעג ,שטיווָארַאזַאל קַאזיא ןופ ס"פ
 שעמור סלַא טנַאקַאּב .עינעמור ,ּועזוּב ןיא
 =עגרעּביא רע טָאה ,טסירָאמוה ףעשינ
 טימ שידיי ףיוא טריטּפָאדַא ןוא טצעז
 רלעפנעש ,ה ןופ טפַאשרעטעגרַאטימ רעד
 ןסרַאפ עטכיײל רָאג ענייז ןופ עכעלטע
 :ַאקוּב ןיא ונוא ייּב/ יװ ,ןעיווער ןוא
 ואוו ,"טכַאל עמ ןוא טּבעל עמ, ,ייטשער

 ןופ תונורסח יד טכַאלעגסיוא ןרעװ סע
 ןדיי עשינעמור יד

 -- 1887 3/) בקעי רענערּפ
 רעגדָארג ,ןירּבָאק ןיא .ּבעג (

 ןדמל ַא דיי ַא ,המלש ,רעטָאפ ןייז ,טנגעג
 רעטלַאהכוּבַא ,ןכַארּפש ןופ רענעק ַא ןוא

 עג םיא יא ,קירּבַאפ:קַאּבַאט ַא ףיוא
 10 ןיִּב ןיא .ּפ ןוא ,רָאי 2 וצ ןּברָאטש
 ןיא ןעּבָאּב ַא ייּב ןרָאװעג ןגיוצרעד רָאי

 עכעלטע טּבעלעג ךָאנרעד ,ןישטיהָארד
 ןופ ,עשרַאװ ןיא רעטָאפפיטש םייּב רָאי
 ;רעטלעטשעגנָא ַא ןעוועג ןָא ראי 4
 טָאה -- .קצָאװטָא ןיא 1913 טניז טניואוו
 ןוא ןעמעָאּפ עקינייא טכעלטנטערַאּפ

 ,"גנוטײצ:נַאמָאר, ןיא .עזָארּפ ןיא רעדיל

 לַאנרושז סעקרָאיװעװ .א ןיא ,5 ,8

 רעטרירטסוליא{ ןיא וו ,1912 ,יךֹוּב סָאדח

 =כֹוּב ןיא ,סוינילרַאק .ּב ןופ ר"א ײטלעוו

 --"ןעגעוו יד ףיוא; :ןּבעגעגסױרַא םרָאּפ

 ;(1914 ,וועיק ,"ג"פ:טסנוקי) עמעָאּפ

 ,1919 ,עשרַאוװ) עמעָאּפ -- "געוו ץ'פיוא, |
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 (לעטײּבנעדיײז ,י ןופ טַאלּב-רעש ,91 ז"ז
 עכעלמיטסקלָאפ ןיא טָאה רָאטװַא רעד ואוו
 ןגעוו עדנעגעל:סקלָאפ יד טעּברַאַאּב ןזרעפ
 טָאה רעכלעוו ,גנוי:רעדיינש םענייש םעד
 טינ ,טייהרעקידעּבעל ןּבָארגַאּב טזָאלעג ךיז
 םיא ןיא רעד ןופ ןױעגַאּב יד ןּבעגוצכָאנ
 =קעס עז) רעטכַָאט רעשיצירּפ רעטּבילרַאפ
 םעד ,ּפ טָאה רעטעּפש .,("רוּכויז סרעל
 :ערג ַא רַאּפ טצינעגסיוא וויטָאמ ןקיזָאד

 ?ַארד ַא | ןויסנ רעדצ ט"א קרעו ןרעס

 ג"פ) ןטקַא יירד ןיא עלהשעמ שיטַאמ

 ,(289 ן"ז ,1925 ,עשרַאװ ,"עגיל:רוטלוק;

 ןַא עדנעגעל:סקלָאפ רעד קידנּבעגוצ

 ?םיוא רעד ןיא גנושטייטסיוא עלעגיגירָא

 ןרוגיפ עלַארטנעצ עדייּב ןופ גנוסַאפ

 ןקילײהשיטסַאטנַאפ ןטרַאצ םעד ,עריא

 :שילמיה ןייז ךרוד רעד ןוא לגנִיי ןשידיי

 :ריפ רעכעלטסירק רעטפושיּכרַאפ טייק

 עשילַאקיזומ עטכייל ןיא ןּבירשעג ,ןיטש

 ;תומימּת רעד רַאפ שוח ַא טימ ,ןזרעפ
 ,ןָאטסקלָאפ ןשידי ןופ תוטשּפ רעקיד

 ַא טימ ןעמַאװצ קרעװ סָאד טגעמרַאפ

 =ָאמ עשיטַאמַארד ךיוא םזיריל ןכייוו

 סע זיא ןעמונעג ןצנַאגניא םגה ,ןטנעמ

 סע טָאה ןַאמרעה דוד ,ןגיוצעצ לסיּב ַא

 רעּבָא ,ענעצס רעד רַאפ טעּברַאַאּב

 ,גנוריפפיוא וצ ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא'ס
 טצעזעגרעּביא ךיא זיא "ןויסנ רעדח
 ענילעצ ךרוד שיליוּפ ףיוא ןרָאװעג

 - (טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ) ןָאסריאמ

 ,יק .ּב 111 ,1921 ,"שדוח, ןיא ,ב--ר .מ

 451 ,1925 ,"טנעמָאמ; ןיא

 1871 6/וו) המלש-ףסוי ץיװָאנערּפ
 ייּב ,טָאסקעלַא ןיא .ּבעג ( =

 גנויצרעד עטשרע יד ןעמוקַאּב .ענוװָאק

 ?עגסיוא רָאי 17 וצ רע טָאה ,רדח ןיא

 -רעּביא ואו ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאװ

 ןיא טעּברַאעג ,תוסנרּפ 28 םורַא ןָאטעג
 א ןיא ,קירּבַאפסוג א ןיא ,עינלעגיצ ַא
 ןזעועג ,יײרעשעװ ַא ןיא ,עטכַאשנליוק

 ףוסל ךיז טָאה
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 ,רעלדעּפ ַא ,םָארק ַא ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא
 =ישַאמ*ייג ןופ רָאטַארעּפער א ,רעדיינש ַא
 =רַאפנדייז ַא ,טנעגַא-סגנורעכיזרַאפ ַא ,ןענ
 עטַאמ ,וו"זַאא רעלדנעה-סּפַאנש ַא ,רעפיוק

 קרַאטש ךיז לעיר
 יד ,טגָאלּפעג
 א ןרָאיא עטשרע
 :נַאװעגמורַא ךס
 יד רעּביא טרעד
 רע זיּב ,ןטַאטש

== 

 טצעזַאּב 5
 ,עיפלעדַאליפ ןיא
 =סיוא ,רעדיל ןּבירשעג לגנִיי סלַא ןיוש
 יּפ טָאה ,רדח ןופ הביבס יד קידנכַאל

 ײַאװדַא-סקלָאפװ ןיא 1891 טריטויבעד

 רעדיל טכעלטנפערַאפ ןַאד טניז ,"טַאק

 ?עסערּפ רעשידיאפ רעיפלעדַאליפ יד ןיא

 ײּברַאװ רענָאדנָאל ,"גנוטייצטדָאטשז ןוא

 רעטײּברַאװ רעי"נ יד ןיא ,"דניירפ רעט
 =ייצ ןָאינויז ,"טַאלּב דנעבאז ,"גנוטייצ

 .,ץטפנוקוצז ,"רעפּפמעק רעשידיא; ,"גנוט

 ךוא ערענָאיצולָאװער ץוחַא ."סטרעװרָאפא

 ןוא :עּביל ךיוא טקורדעג ,רעדיל עלַאיצָאס

 -ּפ פ"א ךיז קידגטלַאהַאּב ,רעדיל:רוטַאנ

 םערָאװ) רענטַאר גרָאעג ןוא טעלמַאה

 ןּביירש וצ הּפרח לקיטש א ןעוועג ןַאד זיא'ס

 רעשיטסילַאיצָאס א ןָא רעדיל עשיריל םּתֹס
 ךעגנוצעזרעּביא עיירפ ךיוא ,(ץנעדנעט

 עשילגנע עכנַאמ ןוא עטעג ,ענייה ןופ

 =גומפיוא רעד טיול 1905 םורַא ,רעטניד

 ךיוא .ּפ טָאה ןַאהַאק .ּבא ןופ גנורעט

 דיא ןוא עוָארּפ ןּבײרש וצ ןּבױהעגנָא

 רעטעּברַאטימ רעקידנעטש ַא ןַאד טניז

 =ָאמוה טכעלטנפערַאפ ,"סטרעװרָאפז ןופ

 =גסַאג ןופ ןעגנורעדליש ,ןכַאז עשיטסיר

 .ןעגַאמָאר:סגנוטייצ ךיוא ,וויזַאא ןּבעל
 ןעלקיטרַא ןּבירשעג טייצ וצ טייצ ןופ

 :עגײ ןענַאגרָא עשיטסילַאיצָאס יד ןיא
 9" טסייגטייצ} ,"טירשטרָאפ? ,"טייקגיט ער
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 .ַא"א עװעּפָארק ַא ,קלב ּפ"א לָאמלײט
 רעדעילא ענייז ןופ גנולמַאז עטשרע יד
 ג"פ) 1910 סיױהַא זיא "עטכידעג ןוא

 ז"ז םורא ,עיפלעדַאליפ ,סרעדָארּב רעזא
 טרעײפעג זיא 1921 15// םעד 0

 וצ ןוא ײליּבוי רעקירעיפס ןייז ןרָאװעג
 עלַארטנעצ יד ןּבָאה גנורעייפ רעד
 ןיא סעיצַאזינַאגרָא - רעטעּברַא עשידיי
 רעריפ רעד זיא .ּפ ואוו) עיפלעדַאליפ
 ?רָאפ" ןופ גנולײטּפָא רעקיטרָא רעד ןופ

 ?קינײארַאפ ,גניר-רעטעּברַא יוװ ,"סטרעוו
 :ַאיצַאס יד ,ןטפַאשקרעװעג עשידיי עט
 'ב 2 ןּבעגעגסױרַא ,ײטרַאּפ עשיטסיל
 'ב ַא -- ןטפיוש עטלמַאזעג ענייז ןופ
 עזָארּפ 'ּבַא ןוא (260 ז"ז) "רעדעילח

 ,(300 ז"ז) "ןעּבעל ןוכ/ ט"א
 .11 ,?עיגָאלָאטנַא , סניסַאּב

 ) -- 1800 המלש סערּפ
 :עג .טנגעג רענװָאק ,עירַאװלַאק ןיא ,בעג
 ןופ תובישי יד ןיא ןוא רדח ןיא טנרעל
 :סיוא 1891 ,ענליוו ןוא רעגַאז ,ןַאיגנולּפ

 ךיז ואוו ,רעטסעשטנַאמ ןייק טרעדנַאװעג
 טכעלטנפערַאפ ,םזילַאיצָאס ןטימ טנעקַאּב
 ?דניירפ רעטײּברַאװ רענָאדנָאל םעד ןיא
 =ַאיצָאס רעד ןוא םיאיבנ ידק לקיטרַא ןַא
 רָאּפַא ןיא ,ספש ירמא פ"א "סומזיל
 ,ןָאטסָאּב ןיא טצעזַאּב ךיז םורַא רָאי
 רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג
 ינעטש ַא ןעוועג ,גנוגעוװַאּב רעשיטסיכרַאנַא
 .ַא ,פװ רעד ןיא רעטעּברַאטימ רעקיד
 ּפ"א ןענָאטעילעפ ןּבירשעג ואוו ,".ש

 :ַאּב ךיוא ךיז ,רעקידלטעטשניילק רעד

 .ָאיצָאס רעּביא ןעלקיטױַא טימ טקילײט

 ןענַאגרָא עשיטסיכרַאנַא יד ןיא עיגָאל
 ,"גנוטייצ דנעבָאא ,"טפַאשלעזעג עיירפי
 :ָאמ םעד טריטקַאדער 20 -- 1914 פ"א
 -- "טרָאװ עיינ סָאד, לַאנרושז ןכעלטַאנ
 :עּברַא טנעדנעּפעדניאק םעד ןופ ןַאגרָא
 לייטנָא ןקיטעט ַא ןעמונעג ,"גניר:רעט
 ןעדרָא ןקיזָאד םעד ןופ טעּברַא רעד ןיא
 סלַא ךיוא ,רָאטקעל ןוא רעּביירש סלַא
 | נָאק ןשידיי ןטשרע םעד ףיוא טַאגעלעד

 ןרפ -- סערּפ -- ץיװָאנערּפ

 :טייג ,עּבָאּברעט
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 טראפ ַא ףיױא טצעזַאּב ךיז 1924 .סערג
 ,עינַאװליסנעּפ טַאטש ןיא

 -- * 1852 18/ש) שוּביײלקחצי ץרפ
 רענילּבול ,ץשָאמַאז ןיא .ּבעג (1915 3/1ש

 ,ענעעזעגנָא ַא רעייז ,ּפ החּפשמ יד ,טנגעג
 ןופ ןעמַאטש לָאז ,עשידגנתמ גנערטש ַא
 | .  םעד ןֹופ .עינַאּפש
 ?לערוא סרעטכיד

 רעד ןיא זיא ןרעט
 טּפיוהרעד החּפשמ

 לע ןַא טנַאקַאּב

 .קנַארפ ןופ ,ּפ עש
 -- ,ןיאמד ? טרופ
 עשילרעטסיוא ןַא
 הלילו םמוי זיא סָאװ ,ןיציּבר ַא ,ענעדיי
 =רַאּפסנַאמ ַא יו ארמג רעד ייּב ןסעזעג
 ;ןעגנוזעג ןייש רעייז ךיוא טָאה ,ןיוש
 ?ןיל) װָאטרעװעל .ןיא יז טָאה טבעלעג
 ןופ רעטנעצ ןטסטעּפש םעד -- (ווָאטרַאּב
 ויא עילימַאפ = .ּפ יד .עילימַאפ-ּפ רעד
 ."עושוהי ינּפ םעד טימ סחיתמ ךיוא ךיז
 ,דצ סרעטָאפ םעד ןופ עדייזרעטלע ס--ּפ
 ?ללק ַא ,ןדמל ַא ןעוועג זיא ,עושוהי:הנוי
 ,הקדצ=לעּב רעסיורג ַא ןוא דיי רעג
 ?סוא ןייק טפָא ןרָאפעג רחסמ ּבילוצ
 ,וצרעד טכַארּבעג טָאה סָאד ןוא ,דנַאל
 זיא טסײג רעכעלטלעוו רעסיוועג ַא זַא

 יסטרוּבעג םעד טױל זיא עטַאד עקיזָאד יד *

 רעצשָאמַאז ןיא טיהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןייש

 ,עטַאד רעד טימ ךיוא טמיטש יז ;טַארטסיגַאמ

 "ירַאװ םוצ השקּב ןייז ןיא ןּבעגעגנָא טָאה .,ּפ סָאװ

 סלַא םיא ןקיטעטשַאּב ןנעװ טארטסיגאמ רעװעש

 יויּב יד .הליהק רעש ריי רעד ןופ רעטלעטשעגנָא

 טָאה'מ רעכלעװ טול ,עטַאד ענעמונעגנָא רעהַא

 רמועּב ג"ל ןיא ,לבוי סעציּפ טרעײפעג ךיוא

 יד ןיא שלאפ רעכיז .1851 25/ש רעדָא א"ירת
 ץיטָאנ תהעשיפַארגָאיּב רעטשרע רעד ןיא עטַאד

 וינבר רוד, סטַאטשנעזייַא ןויצנב ןיא -- יּפ ןגעו

 -סטרוּכבעג סָאד רעכלעװ טיול -- א 'ח ,"וירפוסו

 ,1854 ןייז לָאז רעטכיד ןסיורג םעד ןופ רָאי



 {רפ 915

 ןוא סעצרפ יד יײּב עיצידַארט ַא ןעוועג
 תילכּת טַאהעג טנייפ ןעמ טָאה םידיסח
 ,ּפ השמ ,ןוז סהנוי:עשוהי ךיוא ;האנש
 ביד םעד ,רחוס רעגיצנַאד ַא ןעוועג זיא

 ,1825 םורַא .ּבעג) הדוהי ,רעטָאפ סרעט
 םלשומ ַא רוחּב ַא ןעוװעג זיא (1898 ,טשעג
 ןײק טכַאמעג הנותח םיא טָאה'מ ןוא
 -- (1914--1828) ןיוועל הקבר טימ ץשָאמַאז
 םענעעזעגנָא רעייז םעד ןופ רעטכָאט ַא
 ריי ַא ,שרעה?המלש רחוס "רעגיצּפיילא
 ,טָאטש ןיא סָאּבעלַאּב ןבושח ַא ןיא םכח ַא
 ?עג ןיוש ןּבָאה ןרעטלערוא ענייז ואוו
 ןהֹּכ שוּבײל רעטָאפ ןייז ןוא טניואוו
 ןרעטנוא רוגיפ ערעלוּפָאּפ ַא ןעוועג זיא
 ענייז רַאפ רעטסָארַאטס לשוּבייל ןעמָאנ
 רעד ןופ סוחי םעד וצ) גנעג עשהררש

 ?ַאיּב רעד ךיוא טרעהעג ןיוועל עילימַאּפ
 ,רעטומ סעצרּפ ןופ רעטעפ ַא -- בר רעל
 בר רעצשָאמַאז רעקיטעטשיינ רעד ןוא
 עקיניא ןופ רּבחמ ,ןײטשּפע השמ 'ר
 ןופ םעדיא רעטייװצ רעד -- םירפס
 הנותח רעד ךָאנ .(ןיוועל שרעה:המלש
 ,גיצנַאד טימ טלדנַאהעג הדוהי טָאה
 זַא ןוא ,רעסַאװ ןפיוא ץליהעג טריפעג
 יד טָאה ,טזָאלעגסױא ךיז טָאה סָאד
  ּבלעװעג * קינלעצ ַא טכַאמעג רעטומ
 טריפעג טרעוו ןוא םויה:דע טריטסיסקע)
 :ךלָאג עיסעה רעטסעװש ַא ס--ּפ ןופ
 טימ טָאה רעטָאפ רעד ןוא (ןייטש
 ,ּפ ,יירענערּבנפנַארּב ַא טנפעעג םיפּתוש
 עטירד סָאד ןרעטלע ענייז ייּב ןעוועג זיא
 רעירפ יד רעּבָא ,דניק עטרעפ סָאד רעדָא
 רע ןוא ןּברַאטשעג ןענייז ענעריוּבעג

 --רעטָאפ רעד .רוכּב רעד ןּבילּבעג זיא

 ?טנייה טימ ןיוש םיטרּפ עסיוועג ןיא

 ,רעמורפ ַא רעייז םגה ,ןרינַאמ עקיטלעוו
 ןַא רַאפ טָאטש ןיא טנַאקַאּב ןעוועג זיא
 טגעלפ סָאװ ,רעוט:ללּכ םענעּבעגעגרעּביא
 ןקידנעטש ןיא ןייז ריקפמ שממ ךיז

 ,עכעלקילגמוא ןוא עמערָא רַאפ ןגרָאז
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 ךיז ללכּב ,ךייר טינ ןעוועג זיא רֶע םגה
 םעד טױל .בוט:גזמ סלַא טנכייצעגסיוא
 :יל ַא עבטּבז קיטסירעטקַארַאכ סרעטכיד
 רע טָאה ,"טסיברַאנַא ןַא רשפא ,לַארעּב
 :ידַארט ַא לגנִיי םענעטָארעג ןייז ןּבעגעג
 םיא רעטעּפש רעּבָא ,גנויצרעד עלענָאיצ

 ,שיערּבעה ףױא רערעל ןעמונעג ךיוא
 ןעוועג טיירג ןליפַא ןוא ,שיסור ,שטייד

 וצרעד רָאנ ,עיזַאנמיג ןיא ןּבעגוצּפָא םיא
 ,רעטומ יד טזָא;רעד טינ ןיוש טָאה
 שהירּב טָאה סָאװ ,טינש ןטלַא ןופ יורפ ַא
 :ַאּבעלַאּב ןטימ בלעװעג סָאד טריפעג
 ןיא) העונצ ַא ןוא עליטש ַא ,טייקשיט
 ,טייוו וזַא ןעגנַאגעג יז זיא טייקמורפ
 טזָאלעג טינ לָאמניײק ךיז טָאה יז זַא
 ףיוא זייוודניק ןופ ןיוש .!ןריפַארגָאטָאפ
 ענייז טימ ןזיװעגסױרַא ךיז לשוּבייל טָאה
 ;עּבעל ןוא ןטייקיעפ עכעלנגייוועגרעסיוא
 זַא ױזַא ,טנעמַארעּפמעט ןופ טייקיד
 סָאד זַא ,ןטלַאהעג ןּבָאה עקימורַא עלַא
 ןיש ךיוא טָאה רע .יוליע ןַא טסקַאװ
 סקַאװ ןופ טּפעלקעג ,טצינשעג ,טלָאמעג
 טָאה רע רעדייא ךָאנ ,רָאי יירד וצ .ַא'א
 ןעגנַאלק יד ןדיירסיוא טנעקעג ףרַאש
 ?רעל וצ ןּבױוהעגנָא ןיוש רע טָאה ,ק--ג
 ,ארמג -- רָאי 6 וצ ןוא שמוח ןענ
 :יֵדגַנתְמ גנערטש ַא ןעוועג זיא ץשָאמַאז
 טָאה רומלּת ןענרעל ןופ ןוא טָאטש עש
 טַאהעג טָאה .ּפ ,ןטלַאהעג קרַאטש ןעמ
 ,עטכעלש ןוא עטוג ,םידמלמ ךס ַא
 עקינײא ןוא ,םיצראה:ימע ןוא םידמול

 ףיוא טזָאלעגרעּביא וליפַא ןּבָאה ייז ןופ
 רעד רעּבָא ,העּפשה עסיװװעג ַא םיא
 עשיקנערפטלַא יד טימ רדח רעגנע

 עקידעּבעל ןייז טקיטשעג ןּבָאה םידמלמ
 ,טרעלקרַאפ ןביז טגעלפ רע רעדָא ;רוטַאנ
 טלעװ רענעגײא רעד ןיא טפיטרַאפ
 טצָארּפשעג ןּבָאה סָאװ ,סעיזַאטנַאפ ןופ
 טגעלפ רע רעדָא ,המשנ רעגנוי ןייז ןיא
 םויה:דע ןוא ,קיטש עדליװ ןפרַאװסױרַא
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 ?יטש ענייז ןופ ןָא ךיז ןעמ טלייצרעד
 רע סָאװ ,ךעלציּפש יד ןוא ןעיירעפ
 ?ןְצסורַא ךיז םייּבר יד ןָאטּפָא טגעלפ
 ןייז וצ םקונ ךיז רעדָא דומיל ןופ ןכַאמ
 ךיז ןּפיינק יװ ,ערעייז גנעג ענױזַא ןיא
 ןּפַאנק ןייז ףױא קידנקוק טינ .ג"דא
 ןייז קנַאדַא רע טָאה ,ןענרעל םוצ קשח
 עלַא רַאפ רעסעּב טנעקעג חומ םענעפָא
 רע טָאוו טייצ עצרוק ַא .עטנרעלעג סָאד
 ןיא ,דמערפ רעד ןיא טנרעלעג ךיוא
 ,ץשָאמַאז ןופ לימ יירד ,ןישרעּבעש
 טליפרעד טשרעוצ ךיז רע טָאה ָאד ןוא
 :ַאּב ךיז ,םעטָא םעד טּפַאכעגּפָא ,יירפ
 רוטַאנ רעד טימ םינּפ-לא:םינּפ טנגעג
 ייּב זיא ןשטנעמ וצ סערעטניא רעד םגה)
 ,(רערָאלק ןוא רעפיט ןעוועג לָאמעלַא םיא
 לסחניּפ יר יּבר רענישרעּבעש רעד ךיוא
 ,העּפשה ַא טזָאלעגרעּביא םיא ףיוא טָאה
 זיא רקיע רעדז זַא ,עזעט ןייז טרפּב
 ,ךיז רַאפ ןענרעל סָאד ,ןענעײל סָאד
 םוצ ;חומ םעד ןײלַא ךיז ןפרַאש סָאד
 ,תוקפס טימ ןעמוק ןעמ ףרַאד ןיּבר
 טנרעלעג רע טָאה ךָאנרעד ."תולאש טימ
 ייּב רבח ַא טימ ןעמַאזוצ םייה רעד ןיא
 עושוהי:םהרבא 'ר ןדמל ןסיורג םעד
 ןטסטנעָאנ ןייז טימ רעטעּפש ןוא ןַייד
 ,שרדמ:תיּב ןיא -- רעטּבילעג קחצי רבה

 ,םֹורֿפ רעיײז ךָאנ ןעװעג ןַאד זיא רע
 טיײצ רעד וצ .םיתינעּת ןטסַאּפ טגעלפ
 רָאיַא ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ה"ד) רעּבָא
 עפיט ַא ןקרעמ טזָאלעג ךיז טָאה (2
 ;ןּבעל ןקיטסײג ןיז ןיא גנורעדנע
 ןוא "טּפשמ ןשוחװ רעד ,דומלּת רעד
 טקידירפַאּב טינ ןּבָאה "העד הרויז רעד
 טימ ןוא ,טנעמַארעּפמעט ןקידרעייפ ןייז
 ןּבױהעגנָא רע טָאה טייקירעג רענדָאמ ַא
 המשנ ןייז רַאפ תויח רעדנַא ןכוז וצ
 -ַאנ םיא רַאפ סע זיא רעזייווגעוו ַא ןָא
 .עּבַאגפױא ערעװש ַא ןעוועג ךעלריט
 םוצ רפס ןיא ןופ ןעגנַאגעגרעּביא
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 עקינייא ףיוא רָאנ ךיז רע טָאה ,ןרעדנַא
 םעד ףיוא יו ,טלעטשעגּפָא רעגנעל

 תובוחש ,"ןויגה תלימש ,"קחצי תדקעז
 סרעדנוזַאּב ַא ,"םירקעק יד ,"תובבלה
 ףיוא טכַאמעג ןּבָאה קורדנייא ןקרַאטש
 ןוא "הקזחה:דיז סמ'ּבמר םעד םיא
 ךַארּפש רעייז ךרוד ייס ,"םיכובנ הרומח
 תרומח רעד ;עדָאטעמ רעייז ךרוד ייס
 עטשרע סָאד ןעוועג רשפא זיא "םיכובנ
 טרידוטשעגכרוד טָאה .ּפ סָאװ ,קרעוװ
 זיא'ס טייוװ יװ .לװָאט זיּב לװָאט ןופ
 ,ם"ּבמר ןרַאפ גנורעטעגרַאפ ןייז ןעגנַאגעג
 :השעמ ַאזַא ןופ ןעזסױרַא ןעמ ןעק
 טָאה ,ץ"ּבשּת םעד קידנענעײל ,לָאמניײא
 ץ"ּבשּת רעד ואוו ,עלעטש ַא ןפָארטעג רע
 ;ם"ּבמר ןגעוו טקעּפסער גונעג ןָא טדער
 טָאה ןוא ןעפיילּב ַא טּפַאכעג רע טָאה
 סָאד ;רעטרעװ עקיזָאד יד טקעמעגסיוא
 רעמורפ=שיטַאנַאפ ַא טקרעמַאּב טָאה
 רעקידארומ ַא ןרָאװעג זיא ,ןַאמרעגנוי
 םעדװ לשוּבײל טָאה'מ ןוא לַאדנַאקס
 רַאפ ןפרָאװעגסױרַא טינ ריש "דמושמ
 "םיכובנ הרומק ןכָאנ .תוסרוקיּפַא ַאזַא
 םירפס:הלּבק ףיוא טייצ יד ןעמוקעג זיא
 טּביײרש--זנוא ייּב שרדמ:תיּב סיורג ַאז)
 ץיטָאנ רעשיפַארגָאיּבָאטװַא ןייז ןיא .ּפ
 עסיורג -- 28 עד רַאפ ןגרעּבניצ וצ
 ןוא קידנּפַאט ןעמ זיא ,םירפס קנעש
 סָאװ ,קנַאש רעד וצ ןעמוקעגוצ קידנכוז
 ,טנרעלעג ןעמ טָאה ,ןעמונרַאפ טָאה הלּבק
 רפס רעד .('טנעיילעג ךעלטנגייא
 :ירפַאּב טינ ן-ּפ טָאה "ךאלמה לאיזרח
 טָאה -- "סעטַאמש ,ןטײקשירַאנז ,טקיד
 :ַאֹּב .לקחצי רבח ןייז וצ טגָאזעג רע
 רעכעלרעטלעלטימ רעד טימ ךיז טנעק
 ,עיפָאסָאליפ ןוא רוטַארעטיל רעשִיערּבעה

 ,שִיערּב ןענרעל וצ ןּבױהעגנָא .ּפ טָאה
 ,דנַא יד ןוא ןהּכה ם"דא טנעײלעג
 רע טָאה רוטַארעטיל-הלּכשה יד רעּבָא
 ,טליפעג טינ .,ןענַאטשרַאפ זױלּב
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 טשינ ,ץנוק םעד ןופ ןרָאװעג לעּפתנח
 ןיש .ּפ טָאה טײצ רענעי וצ "!רעמ
 :ָאטװַא סלַא טפיוהרעד ,ךיוא טַאהעג
 טימ לסיּב ַא טנעֶקַאּב ךיז ,טקַאדיד
 רעד טימ ןוא ךַארּפש רעשיליוּפ רעד
 :עג וליפַא רעטצעל רעד ןיא ,רעשטייד
 רערעל םייּב סעיצקעל עכעלטע ןעמונ
 ?ַאמעטַאמ ןטמירַאּב םעד ןופ ןוז א ,ןרעטש

 לוויטש א יווח ,ןסיוװ רָאנ רעּבָא ; רעקיט
 רַאפ זיא סָאד--"תונושל המּכ ןיא טסייה
 לַאפוצ ַא ךרוד .קיצניװ וצ ןעוועג ן--ּפ
 רעכייר ַא וצ טירטֹוצ ַא ןענופעג רע טָאה
 ןיז ןיא ןוא קעטָאילּביּב רעטַאוװירּפ
 :ַאמ ןייז ןיא ,ןסיוו ךָאנ טשרָאד ןסיורג
 םידמועה םינינע יד רעּביא ךיז ןרעט
 ,ןּבעל ,טלעװ רעּביא--,םלוע לש וומורּב
 עשיליוּפ יד ףיוא ךיז רע טּפרַאװ--,טיוט

 ,קעטָאילביּב רעד ןופ רעכיּב עשטייד ןוא
 :נעלַא לװָאט זיּב לװָאט ןופ סיוא טרזח

 ּבילוצ -- שיזיוצנַארפ ןופ עדָאטעמ ספרָאד :
 ַא ןָא טנעייל ,רעכיּב עשיזיוצנַארּפ יד
 :סיוא ןעוועג ןענייז רעכיּב יד יװ ,רדס
 עקידנעּבליפ יד ,ןפרָאװעצ ןוא טשימעג
 :יא ,ָאגוה רָאטקיװ ,ַאמויד ןופ ןענַאמָאר
 ,קרעװ עכעלטּפַאשנסיװ יד ,ַא"א ויס ןעשז
 ,סטגָאפ לרַאק ,טנַאמטרַאה ,סלקָאּב יו
 טפַאשנסיװרוטַאנ ,קיזיפ רעּביא רעכיּב
 ַא ןיא סקעדָאק סנָאעלָאּפַאנ ןליּפַא ןוא
 עקיזָאד יד .גנוצעזרעביא רעשיליופ
 ?טלעוו ןייז ןיא ןּבוח ַא ןָא ןכַאמ רעכיּב
 :כרוד ךיז ןעמעװ טימ ןוא ,גנומענַאּב
 רע טָאה ןייּפ ןוא תוקפס ןגעוו ןדיירוצ
 :ףיי ןופ רערעל רעצשָאמַאז רעד טינ
 ?נעצ רעטעּפש) קַאדָאכ .ש עיגילער רעש
 ןרָאפ וצ םיא טָאר (עשרַאװ ןיא רָאז
 ןיק לושרעניּבַאר רעד ןיא ןרידוטש
 ןײלַא קַאדָאכ) רימָאטישז רעדָא ענליוו
 יַּבַאר רערימָאטישז יד טקידנעעג טָאה
 טימ ּוליִפַא םיא טפלעה ןוא (לושרענ
 ,לטייק ןדלָאג ןייז ןצעזרַאפ ךרוד תואצוה

 80 ןוּפ

 ,רעטומ רעד וצ טפַאשּביל סיוא רעּבָא
 לשוּבייל ,ןלעוּפ טינ ךיז ייּב ןעק עכלעוו
 ,לטעטש ןיא רע טּבײלּב ,ןרידוטש ןרָאפ לָאז
 ,ךודיש ַא רעטָאפ רעד םיא טימ טוט ָאד ןוא
 ?לאירבג ןופ רעטכָאט ַא רַאפ סיוא םיא טיג
 2נע טימרעד ןוא (* דלעפנעטכיל הדוהי
 ס--ּפ ןופ דָאירעּפ:טגנוי רעד ךיז טקיד
 *ןב ןײלַא בגא טָאה רע ןכלעװ ,ןּבעל
 רעד ךָאנ -- ."תונורכזח ענייז ןיא ןּבירש
 ןּבױהעגנָא .ּפ טָאה (?טּפַא ןייק) הנותח
 ךיז טָאה רע זיּב ,טפעשעג ַא סעּפע ןכוז
 ואוו ,(רימָאדנַאס) רעמזיוצ ןיא טצעזַאּב
 ,זיורּב ַא טריפעג רָאי רָאּפ ַא טָאה רע
 ; רעּבליז ןסיװעג ַא ,ףּתוש ַא טימ ןעמַאזוצ
 טימ ןוא טסעג ןעמענפיוא טימ ןָאטרַאפ

 .22/ןן1 --- 1811) דלעפנעטכיל לדויילאירגג (*

 ,טּפַא ןיא ןסקַאװעגפיוא ,ןילּבול ןיא ,פעג 7

 ײדַארטײשידי עכעלדנירנ א ןעמוקאב הע טָאה

 טימ טנעקַאּב ךיז רעטעּפש ,גנויצרעד עלענָאיצ
 טפױהרעד ךיז ןוא ןכארפש עשיעּפָארײא יד

 עיפָאסָאליפ ןופ םוידוטש ןטימ ןּבעגעגּפָא
 ןײז ןופ רָאי 25 עטצעל יד .קיטַאמעטַאמ ןוא

 -ַצּפ ךיז ,עשרַאװ ןיא טבעלעג רע טָאה ןּבעל

 171401114 ,'הריפצה, ,"רחעה, ןיא טקילײט

 סלַא םש ַא טכַאמעג ךיז טּפױהרעד ןוא א"א

 עיוטעמָאעג ַא ןּבעגעגסיױרא טָאה ,רעקיטַאמעטַאמ

 ,לשרַאװ) "םירועישה תועידי, ט"א שיערּבעה ןיא

 גילעזיםײח ןגעק ןיושָארּב ײר א ןוא (5

 תנפצ, יװ ,קרעװ עשיטַאמעטַאמ סיקסמינָאלס

 ןהכע ,(1875) "ןוברעהל תיפסות,,(1874) "חנעּפ
 םהרכא ןגעק ךיוא טדנעװעג 11875) ?םיהלא אלל

 יד ןשיװצ טצעשעג רעײז ןעװעג זיא ,(ןאלפאק

 ןלעדײא ןַײז טימ טנכײצעגסיױא ךיז ,םיליּכשמ

 *ידי רעד וצ גנויצאּב ןײז ראפ ,רע?קַארַאכ ןטוג

 בתכמ,ןיז שיטסירעטקַארַאכ זיא ךאוּפש רעש

 םיריש ךוּב םעד וצ המדקה סלא ל"יג פ"א "הלצה

 יד רעדָא םיגװיז לעּבָאס ,ש ןופ םילשמ ןוא
 רַאפ ןָא ךיז טמענ הע רעכלעװ ןיא ,"םיחוכו

 ףױא סָאװ ,"תידוהיה הפש; רעד ןופ דובּכ םעד

 ןןרָאא רעטרעדנוה ןיוש ,ןדיי ןָאילימ 2 ןרײר ריא

 ,שטײדטאלּפ טימ שיריי רע טכײלגרַאפ יּברעד

 יכיד רעד ןפַאשעג טָאה סע ךַארּפש רעכלעװ ןיא
 ןגניסעל ףיוא ךמוס ךיז זיא ,סָאפ ךירניה רעט

 .ו"זַאא
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 .טפעשעג סָאד רע טָאה ,רעדיל ןּבײרש

 *רַאפ חסּפ ברע לָאמניײא ,טקיסעלכַאנרַאפ

 םעד ןירַא ץמח ןיא ןפיוקרַאּפ וצ ןסעג

 טנָאמרעד ךיז ,םירישכמ עלַא טימ זיױרּב

 ?רעּביא ןייז ןיא ןוא ,רדס םוצ טשרע

 תוירּבה תעד בנוג ןייק רָאטימ זַא ,גנוגייצ

 סַאּפַאז ןצנַאג םעד ןסָאגעגסיױוא--.ןייז טינ

 לַאטיּפַאק ןייז ןריולרַאפ םעדכרוד ,ריּב

 *רעּביא ,לטעטש ןופ ןעוװעג רקוע ןוא

 םעד ןימלע:תיּב ןקיטרָאד ןפיוא קידנזָאל

 --1876 ןרָאי יד .בקעי ןוז ןייז ןופ רבק

 ,עשרַאװ ןיא טכַארּברַאפ רע טָאה 7

 ןדנוטש עשִיערּבעה טימ ךיז קידנעמענרַאפ

 רבח ןייז טימ ןעמַאזוצ קידנעניואו ןוא

 טנעדוטס ַא טלָאמעד -- רעטּבילעג קחצי

 טָאה רע ;טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןופ

 טימ עשרַאװ ןיא טעדגײרפַאּב ךיוא ךיז

 םעד ןופ רעטָאפ םעד -- ןַאמרעּבוה

 וצ -- .ַא"א וועל ר"ד ,רעקיזומ ןטמירַאּב

 טירטסױרַא ס--ּפ טרעהעג טייצ רענעי

 ?גוא--סיוא טזייוו ,רוטַארעטיל רעד ןיא

 גנורעטנומפיוא ןוא גנוקריוו רעד רעט

 ןּבײרש .דלעפנעטכיל רעווש  ןייז ןופ

 טױל ,זײװלגניי ךָאנ ןּבױהעגנָא ,ּפ טָאה

 ?בעה ןיא רָאי 14 וצ -- רעטּבילעג ר"ד

 וצ םעד ןגעװ טּביירש ןיײלַא .ּפ .שיער

 וצ ךיא ּבָאה ןבױהעגנַא! :ןגרעּבניצ

 ,טקורדעג טשינרָאג) שילױּפ ןּביײרש

 :ָאמ רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא--(טנערּברַאפ

 דמערפ ,ןפרָאװעגקעװַא ..ןעוועג טנעמ

 --טליפעג ,שיערּבעה ןּבױהעגנַא ,ןעוועג

 "שידי וצ רעּבירַא ,קידעּבעל טשינ

 יד ןופ ןטימ םעד ,טייצ רעד ןיא רעּבָא

 טּפױהרעד ךָאנ רע טָאה ,ןרָאי רעקקס

 ?גגעלעג זיולּב ,שיערּבעה ןיא ןפירשעג

 ןײלַא טָאה רע עכלעװ ,רעדילסטייה

 ןיא טסַאפרַאפ -- ןעמונעג טינ טסנרע

 בגא זיא תונורכז ענייז ןופ) שידיי

 רעדיל=סטייהנגעלעג עשידיי זַא ,קיטנעק

 .*עד ,(ײװלגנַיי ןּבירשעג ןיוש רע טָאה
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 ןויס ,"רחשה* ןיא רע טָאה טריטויּב

 השעמ ַא--"תופתושה? ריש ַא טימ ,ה"לרּת
 ףיוא ןלַאפעגנָא זיא סָאװ ,הפגמ ַא טימ
 עדערעשטַַא ןופ רעמיטנגייא רעד ;ףָאש

 ןקילײה םוצ טמוק ףָאש עטּפַאלשרַאפ

 רעד ;הפגמ יד ןטלַאהּפָא ןטעּב לאונח

 רע זַא ,יאנּתּב ןפלעה וצ וצ-טגָאז שודק

 !ףָאש יד וצ ףּתוש רעכיילג ַא טרעוו

 ןרענעדירפוצ ַא םײהַא טייג רעיוּפ רעד

 ןייא טינ ךיז טליטש רעּבָא הפגמ יד

 ;רעטצעל רעד זיּב ןלַאפ ףָאש יד ןוא
 ,ןקילײה םוצ רעדיוו רעיוּפ רעד טפיֹול

 תופּתוש קלח ןייז טנָאמ רעּבָא רענעי

 ףָאש ענעלַאפעג יד ןופ לעפ יד ןופ

 ןיא) ריש רעטקורדעג רעטייווצ ןייז

 עוקולחחװ ןעװעג זיא .(ו"לרּת "רחשהז

 :טלעװ רעד וצ טפור טָאג :"תומכחה

 ךיז ןזָאל ;"תומכח יד ןופ טמענ טמוקח

 ץרַאה ןייז סָאװ ,טמענ רערעדעי ןוא עלַא

 םענעמוקעג טצעל םעד .רַאפ ןוא ,טסולג

 ףיוא טָאה ;ןּבילּבעג טשינרָאג ןיוש זיא

 --הלילש םיא טקנעש ןוא תונמחר טָאג םיא
 :שינָאריא סיוא טזָאל ,ּפ ןוא

 םתאצמ הערה תא םימכהה ועדי שיח

 ,רקבמה השענ המכח ןורסחמ יכ

 ךס ַא ןיוש שירעלטסניק ,ןטירד ןייז ןיא

 ,"רחשהפ) "םירמוא ילח ריש ןרעכעה

 טנכערעג .ּפ טָאה םיא ןופ ,ולרּת

 העשירַארעטיל ןייז ןופ ּבײהנָא םעד

 =יריטַאס יד טָאטשנָא ןעגנילק (טייקיטעט

 *גומ יד--ייווצ עטשרע יד ןופ רענעט עש

 ,ןּביולג ןלופטגנונעּפָאה ןופ רענעט ערעט

 ןייז זיא ןפַאש ס-פ ןיא לּפַאטש רעיינַָא

 סרעּבָאלטָאג .ּב .א ןיא) "לאינגנז עמעָאּפ

 רע ואוו ,(רייא:ןסינ ,ו"לרּת ,"רוא רקּבהח

 ןוא ןליוו ןרָאלק ַא טימ סױרַא ןיוש טערט

 קצילמה:ילעּב יד ןגעק ץנעדנעט רעטסעפ

 :טּבירש רע עכלעוו ןגעוו ,שִיערּבעה ןיא

 ,טרעװ טשינרָאג זיא טעּברַא רעיא;

 ,טַאהעג ּביל ריא טָאה ןושל סָאד רָאנ
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 -עג ריא טָאה סָאוו ,רעסעּב טלייצרעד
 עכיילג םּתס יד קעװַא טפרַאװ ? ןּבירש
 טָאה תוצילמ ענעשָארדעגסױא .רעטרעוו
 ..רעטנזױט יד ןיא ןּבילקעגפיונוצ ריא
 ,ןבירשעג םיריש רועיש ַא ןָא טָאה ריא
 "?ןָאטעגפױא יא טָאה סָאװ רעּבָא
 ןיא טכעלטנפערַאפ רע טָאה רעטעּפש
 ַא (טבש:תבט ,ז"לרּת) "רוא רקּבהח
 טָאה רע ןכלעוו ןיא ,"םשה שודקא ריש
 ח"ּת תורזג יד ןופ דָאזיּפע ןַא ט;ּברַאַאּב
 רעשידיי ַא ןופ שפנ:תריסמ םעד ןגעוו
 רעסַאװ ןיא ךיז טפרַאװ עכלעוו ,רעטכָאט
 םעד וצ ןלַאפוצנײרַא טינ יּבַא ,ןײרַא
 טָאה 1877 .קַאזָאק ןטּבילרַאפ ריא ןיא
 ?נעטכיל הדוהי:לאירבג טימ ןעמַאזוצ .ּפ
 םירוּפסח ט"א ךוּב ַא ןּבעגעגסױרַא דלעפ

 ילעּב ינש תאמ / םינֹוש םירישו רישּב
 ואוו ,(158 ז"ז ,ז"לרּת ,עשרַאװ) "תופסא
 .נעטכיל ןרעהעג רעדיל עטסרעמ יד

 תיּבא -- עקינייא ;ל"ג יאלּפ פ"א ןדלעפ
 לע) "לצעה ,(רעיה רמוש רוּפס) "םמוש
 ן--ּפ -- (ירוּפס ריש) "הנחח ,(ג"כֹרּת תנש
 ררושמ ייח; עמעָאּפ יד ןוא ּפ"לי פ"א
 "ץילמהו טפושהש ריש םעד טימ "ירבע
 ַא ןגעװ) עדייּב ןופ טעמתחעג ןענייז
 ,עטעמתחעג טינ ןצנַאגניא ,םיריש לייט

 רעײז זיא רעװ ןגָאז וצ רעװש זיא
 ןיא ,(דלעפנעטכיל רעדָא .ּפ רעסַאפרַאפ
 :עקרעד וצ ןיוש זיא רעדיל עקיזָאד יד
 =רוק ןייז ,.ּפ ןופ עקיטרַאנגיײא סָאד ןענ
 םגה) טײקרָאלק ןוא טיײקפרַאש ,טייק
 רעד ןופ גונעג ךָאנ טדײל ליטס רעד
 :לעװ ןגעק ,הצילמ רעשיליּכשמ:שינלטּב
 ןיא ןטערטעגפיוא ןיײלַא זיא .פ רעכ
 טָאה ןיקסנעלָאמס ץרּפ ןוא ,("לאינגני
 םַאזקרעמפיוא ט"לרּת "רחשהז ןיא ןיוש
 סלַא רעגנַאפנָא םעד .ּפ ףױא טכַאמעג

 טנכעררַאפ געמ סָאװ ,םענייא ףיוא
 ,רעטכיד עתמא עלַא ןשיװצ ןרעוו
 רעטשרע רעד ךיז טקידנערַאפ טימרעד
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 טכַארּברַאפ ןפַאש ס--פ ןופ דָאירעּפ

 ךיז רע טָאה ,עשרַאװ ןיא רָאי רָאּפ ַא
 ,ץשָאמַאז ןייק טרעקעגקירוצ 1877 םורַא
 =המחנ טימ טַאהעג הנותח טייצ רעד וצ
 ענשטנעל ןופ םייהלעגניר (ענעלעה) לחר
 ךיז רע זיא יורפ רעטשרע ןייז טימ)
 טַאהעג רע טָאה ,(ןעגנַאגעצ רעירפ ךָאנ
 ,לוש עשיערּבעה ַא ַאד ןדנירג וצ העדּב
 טינ וצרעד ןּבָאה ןסקָאדָאטרָא יד רעּבָא
 =וצ רע טָאה טייצ עסיוועג ַא .טזָאלרעד
 גרעּבטלַא ףסוי רעטעפ ןייז טימ ןעמַאז
 ,לימ ַא ןטלַאהעג רעּפש הילדג םענייא ןוא
 עשיסור עײנ סָאד ןריפנייא ןכָאנ
 יַאֹּב רע טָאה ןטכירעג יד ןגעו ץעזעג
 =ַאקָאװדַא רעד ןעמדיוו וצ ךיז ןסָאלש
 :עגסיוא טייצ רעצרוק ץנַאג ַא ןיא ,רֹוט
 ןוא סקעדָאק:ץעזעג ןשיסור םעד טנרעל
 =ןיירק םייּב ןעמַאזקע םעד ןטלַאהעגסוא
 רָאי 10 ןופ ךשמ ןיא רע זיא ,טכירעג
 :ָאװדַא רעטַאוװירּפ סלַא קיטעט ןעוועג
 רע טָאה ףורַאּב ןקיזָאד םעד ןיא .טַאק
 ןעמוקַאּב ,טנכײצעגסױא קרַאטש ךיז
 רעצשָאמַאז יד זַא ,טייוו ױזַא ,ןעמָאנ ַא

 טָאה יקסיָאמַאז ףַארג ן'פ עיצַאנידרָא
 עריא עלַא ןריפ וצ ןּבעגעגרעּביא םיא
 עירַאלעצנַאק ןיא םיא םייּב ןסעצָארּפ
 ?רעּביא ,טיילעגנוי 12 זיּב טעּברַאעג ןּבָאה
 ןוא ,ןריּפַאּפסטכירעג יד קידנּביײרש
 טנידרַאפ ,הבחרהּב טּבעלעג טָאה רע
 רעטיירּב ןייז ייּב רעּבָא ,טלעג ךס ַא
 ןּבעגעגסיוא טײקיצרַאהטוג ןוא טנַאה
 ,ןעװעג קידנעטש זיא רעגייטש ןייז יו
 ַא ןופ ןסירעגּפָא .ןשָארג ןטצעל ןזיּב
 ?רָאג רע טָאה ,הביבס רעשירַארעטיל ַא
 ליפ רעייז רעּבָא ,טקורדעג טינ טשינ
 יּבעה ןיא ייס שידיי ןיא ייס ןּבירשעג
 ןקיזָאד םעד ןופ קרעװ ענייז ןופ .שִיער
 לייוו ,ןּבילּברַאפ טשינרָאג זיא דָאירעּפ
 יָצצ ענעּבירשעגנָא סָאדלַא טגעלפ רע
 רעטעפ ןייז .ןענערּברַאפ רעדָא ןסייר
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 ןייז ןופ רערערַאפ רעסיורג ַא ;גרעצטלַא

 ענייז ןטיהפיוא טוװּורּפעג טָאה ,טנעלַאט

 ענייז ןּבָאה טוט ןייז ךָאנ רעּבָא ,םיבתּכ

 ןוא ןרָאטַאלימיסַא עטנערעּברַאפ -- ןיז

 םיבתּכ עשידיי יד טנערּברַאפ -- םידמושמ

 יד ךָאנ ןעקנעדעג ךָאד .ןיזוק רעייז ןופ

 .יד ןופ עכנַאמ םיבשוּת רעצשָאמַאז עטלַא
 טיצ רענעי וצ טָאה ,ּפ סָאװ ,ךעלדיל
 ,טסצפרַאפ (רעירפ ךָאנ רשפא רעדָא)
 עשידי ןעװעג סע ןענײז לייט םוצ
 ענעגנורדעגכרוד ןצנַאגניא ךָאנ ,רעדיל
 ,לשמל ,ױזַא .טייצ רעד ןופ טסייג ןטימ
 רעלוּפָאּפ ץנַאג ןעװעג טָאטש ןיא זיא
 ,"סעקדנַאשזָאּפ רעצשַאמַאזװ דיל סָאד
 ?םוא יד סױא טכַאל רעטכיד רעד ואוו
 --ןטלַאטשנַא עשלהק יד ןיא ןעגנונעדרָא
 טגָאלקֲאּב ,שדקה ןיא ,שרדמ:תיּב ןיא
 ףיא תורקי ןכעלקערש םעד ףיוא ךיז
 ןופ ךָארּבסױא ןפיוא ךיוא ,וו"זַאא שיילפ
 רעק80 יד ּבייהנָא טזיטימעסיטנַא םעד
 טריגַאער .ּפ טָאה ,ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ ,ןרָאי
 סָאד טניײװַאּב רע ואוו ,רעדיל ייר ַא טימ
 ערעװש עײנ יד ,לזמ עשידיי עטסיוו

 ןטױל ,רעדיל עקיזָאד יד .ג"דא תורזג
 עיזעאּפ רעשינחדּב רעד וצ טנעָאנ ליטס
 ןופ העּפשה רעסיוועג ַא רעטנוא רשפא)
 ןגעק ןטעלפמַאּפ?ןעמעָאּפ סנעדַאפדלָאג ,א
 ןגעלפ (? ןרָאטַאלימיסַא ןוא ןטימעסיטנַא יד
 טגעלפ'מ ואוו ,ץשָאמַאז ןיא ןרילוקריצ
 עטסַאפעגוצ לעיצעּפס טימ ןעגניז יז

 ,ּפ טָאה יזנּכשא לאומש טול ,םינוגינ
 שידיי ףיוא טגיילעגרעּביא ַא"צ טלָאמעד
 לאקזחי ןופ ,לשמל) ךנּת ןופ ןעלטיּפַאק
 ףיוא טַאהעג ללכּב טָאה רעכלעװ ,(ד"ל
 ,םענעי ןגעוו .העּפשה ערעייהעגמוא ַא םיא
 ןופ דָאירעּפ םענעטכױלַאּב קינײװ רעייז
 ּבילוצ ,ןוויטָאמ יד ןגעוו ןוא ןּבעל ס-ּפ
 ;רעד ,שידיי וצ רעּבירַא ויא רע עכלעוו
 עד ןיש ךיז טָאה ,9/ :יזנּכשא טלייצ
 ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעק90 יד ןיא) טלָאמ
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 עשידיי טימ טריסערעטניא קרַאטש (ה"י

 תמאּב טָאה רע ,ןגָארּפ עכעלטפַאשלעזעג
 יד טּפױהרעּביא ,קלָאפ ןייז טּבילעג
 םענופ ןטכיש עקירעדינ ןוא עמערָא
 :טגָאזעג קידנעטש רימ טָאה רע .קלָאפ
 עיזַאושזרוּב ןְוא ןטסידומלּת עטלַא יד טימז
 ָאטינ זיא ייֵז ןופ ,ןכַאמ וצ טשינרָאג זיא
 יד ,לּבעּפ רעד רָאנ ,ןפָאה וצ סָאװ
 וצ דלעפ ַא זיא סָאד -- עסַאמ:רעטעּברַא
 ,קלָאפ ךעלקילגמוא ַא זיא סָאד ,ןטעּברַא
 ליפ ךיז טניפעג ָאד ,סקיעפ ַא רעּבָא
 ,ןדליּב יז ףרַאד ןעמ רָאנ ,םזילַאעדיא
 :ַאַּב ןעמ ;טקיסעלכַאנרַאפ יז טָאה ןעמ
 ןושל רעײז ןיא ןדער יײז וצ ףרַאד
 :עטַאמ ;ןעקנַאדעג ערעיז ןקעוופיוא
 :רַאֲאּב טשינ רָאנ ,גונעג ָאד זיא לָאיר
 ןיא טציא ךיא ּבײרש רַאפרעד .טעּב
 עשידיי ַא ןפַאש לעװ ךיא ,ןושל:עמַאמ
 קלָאפ םוצ ןּביירש ןוא ןדער ,רוטַארעטיל
 עלַאמרָאנמוא יד ,"ךַארּפש רעייז ףיוא
 ?טלַא יד ייס ,גנויצרעד:רעדניק עשידיי
 עכלעוו ,עשידָאמיינ יד ייס עשיקנערפ
 ןטסוּפ רָאנ ,גנודליּב עתמא ןייק טינ טיג
 גנודמערפרַאפ וצ טגנערּב ןוא ץנַאלג
 ףיוא ,סיוא טזייוװ ,ןַאד טָאה ,קלָאפ ןופ
 טריזינַאגרָא רע .קנַאדעג ןייז ןעמונרַאפ
 טנרעלי'מ ואוו ,רעטעּברַא רַאּפ ןסרוקטנוװָא
 תּבש ןדעי ןוא ,ןענעכער ןוא ןּביירש
 לווייפ :ןעגנֹוזעלרָאפ ןעמ טלַאה גָאטימכָאנ
 לאומש ,"תובא יקרּפ, טנרעל רעטּבילעג
 םיאנּת יד רעּביא טרירעפער יזנּכשא
 ,ּפ ןוא עטנרעלעג עשידיי עסיורג ןוא
 ,עטכישעג רעשידיי רעּביא טנעייל-ןיילַא
 ?םוא ַא טַאהעג ןּבָאה ןעגנוזעלרָאפ ס--ּפ
 :עהוצ ןגיוצעגוצ ןּבָאה ,גלָאפרע ןרעייהעג
 ,ןזירק עשידיסח יד ןופ וליּפַא סרער
 ןּביױהעגנַא ןּבָאה ןסקָאדָאטרָא יד רעּבָא
 ןטרוק עשיסרוקיּפַא יד ןגעק עינַאּפמַאק ַא
 ?סיוא ןעגנולעג ייז זיא תוריסמ ךרוד ןוא
 ףָאנ) ןטרוק יד ןופ טָאּברַאפ ַא ןלעופוצ
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 (טייצ רָאי ּבלַאה ַא ןופ ץנעטסיסקע ןַא
 דשח ַא ןּבילּבעג זיא אפוג ן-ּפ ףיוא ןיא
 :ָאס ןיא טינ ריש ןוא טעטילַאיָאלמוא ןיא
 טליּפשעג רעטעּפש טָאה'ס סָאװ ,םזילַאיצ
 יד ןעװעג רשפא ןוא עלָאר עסיוועג ַא
 :קעװַא םיא ייּב טָאה'מ סָאװ ,הּביסטּפ'וה
 טייצ ןופ .טנעטַאּפנטַאקָאװדַא ןייז ןעמונעג
 ןרָאפוצּפָארַא סיוא ן--ּפ טמוק טײצ וצ
 ,(רוטַאקָאװדַא ןייז ּבילוצ) ּב'טּפ ןייק
 טימ ךיז טעדנײרּפַאּב רע ואוו ,קצָאלּפ ןייק
 =עג טָאה סע ןעמעוו יײּב) ַאנרעּפַאּפ .י .א
 ןייז .עשרַאװ ןייק ,(ןָאיצול ןוז ןייז טניואוו
 :ַאזוצ םיא טגנערּב 1886 עשרַאװ ןיא ךוזַאּב
 :טפירש עשיערּבעה זיירק םעד טימ ןעמ
 הקספה רעקירעיגנַאל ַא ךָאנ ןוא רעלעטש
 ןיא םיריש רַאּפֲא ןענעכער טינ ּביוא)
 יַאּב (תועדומ יד ןופ טייז רעד ףיוא ,"רחשה?
 רעשִיערּבעה רעד ןיא רעדיוו ךיז רע טזייוו
 סװָאלָאקָאס ןיא לּכ:םדוק ,רוטַארעטיל
 יד ץוחַא טָאה רע ואוו ,ז"מרּת "ףיסאהז
 קוּבדהװ ,"אוה לארשי אטחש פ"עא? ןציקס

 ?רַאפ "םשאנה תוקדטצהז ןוא "עגושמהו
 "?ןמזה תוניגנמח ןעמעָאּפ יד טכעלטנפע
 =עג ןּבָאה עכלעװ ,"הנטקה ריעה? ןוא
 / רָאנ טינ םשור ןסיורג ַא רעייז טכַאמ
 רעד טימ ךיוא רָאנ ,טלַאהניא רעייז טימ
 רעלַאנַאּב רעד ןָא ,םרָאפ רעיינ רענייש

 "ףנטקה ריעהפ ןיא .,הצילמ רעשינלטּב
 עטלוּב ןיא רעטכיד רעד טרעדליש
 ,לטעטש עניילק סָאד רעדליּב ערָאלק
 סָאװ ,ןּבעל עלופנח עליטש עקיור סָאד
 רעסיורג רעד ןופ טייז רעד ןָא ךיז טיצ
 "ןמוה תוניגנמש עמעָאּפ רעד ןיא ,טלעוו
 רעד קורדסיוא םוצ ךיא ןיוש טמול
 :נוזַאּב ;רעטכיד ןופ טסייג רעקידנזיֹורּב
 יד ָאד ןענייז טנַאסערעטניא סרעד
 סױרַא טערט .ּפ עכלעוו ןיא ,ןפָארטס
 רעד ןופ רעקידייטרַאפ ףעסייה סלַא
 לרעּב ןופ ךַארּפש רעד? ,ךַארּפש רעשידיי
 ?רַאפ יד ןופ ןושל םעדא ,"לרעמש ןוא
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 םעד ,ןויי ןופ ןושל םעד ,ענעּבירט
 תודע רעקיּביײא ןַא ןייז טעװ סָאװ ,ןושל
 יד ףיוא ,טולּב םענעסָאגרַאפ םעד ףיוא
 ףיא ןוא תונוּברוח ןוא תוחיצר עלַא
 ,דנַאל וצ דנַאל ןופ ןשינעלגָאװ עלַא יד
 =עגנייא ךיז ןיא טָאה סָאװ ,ןושל םעד
 ,ןרעטלע ערעזנוא ןופ ןייוועג םעד טּפַאז
 טפיג םעד ,תורוד יד ןופ יירשעגייוו םעֶד
 .יעירָאטסיה רעד ןופ טייקרעטיּב יד ןוא
 ןענייז סָאװ ,ןטנַאילירּב ןוא ןטנעמיד יד
 ?עגנייא (ךַארּפש רעשידיי רעד) ריא ןיא
 :עגסיוא טינ יד ךָאד ןענייז סָאד -- טסַאפ
 ענערָאװעג טרעווילגרַאפ יד ,עטנקי ט

 טכַאמעג ךיוא טָאה םשור ַא ."ןרערט עשיריי
 "הרכנתמ איהו הירבע תמלעלח ריש ןייז
 :עי ןופ ּב"מז רעװעשרַאװ ןטייווצ םעד ןיא)
 ,(ז"מרּת "לארשי תסנּכח סר"פש ,טייצ רענ

 :דמערפרַאפ קלָאפ ןופ יד טרעדליש רע ואוו
 ןוא רעטכעט עשידיי עטױילימיסַא ,עט
 עלַאנָאיצַאנ יד קורדסיוא םוצ טגנערּב
 5ַאּב ןַאד םיא ןּבָאה סָאװ ,ןעגנומיטש
 טלייצרעד ןָארטיצ ,ל .ש טיול) טשרעה
 "תעל תעמחק ןיא תונורכז ענייז ןיא
 ללכּב ןַאד .ּפ לָאז ,ה-ד 'ה ,1918 ענליוו

 (ןויצ-תּביח םוצ ןענַאטשעג טנעָאנ ןּבָאה

 ןייז .ּפ ךיוא טכעלטנפערַאט טייצ רענעי וצ
 ט"א ןּבעל ןשידיסח ןופ ךַאז עטשרע
 :עּפש לסיּב ַא ןוא "םויהי ןיא "שידקהז
 ץיצהי גנולייצרעד ערעטערגַא -- רעט
 זיא עכלעוו ,1886 "הריפצהח ןיא "עגפנהו
 קרַאטש עיצקַארער רעד ןופ רעּבָא
 עיירפ וצ יד רַאפ ןרָאװעג טלּפירקרַאפ
 ?ליואו ןוא שדוקילּכ יד ןגעק ןלעטש
 "ןמוה תוניגנמש ןיא ןייז ,סרענרעל
 רעד וצ גנויצַאּב עטקירדעגסיוא רָאלק
 סיװעג םיא טָאה ךַאוּפש רעשידיי
 ןיא ןפַאש וצ טרילומיטס רעמ ץלַא
 ליפ רעייז ןיוש ןַאד טָאה רע ןוא שידיי
 --םיריש ןוא ןציקס--שידיי ןיא ןּבירשעג
 :עטיל רעשידיי ַא ןופ ןסירעגּפָא רעּבָא
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 ואוו ייז טַאהעג טינ ,הביבס רעשירַאר
 עקיזָאד יד טייוו יו .ןכעלטנפערַאפ וצ
 ןעז וצ זיא ,ןעוועג זיא טײקנסירעגּפָא
 ךָאנ רע טָאה 1888 ויּב סָאװ ,ןופרעד
 ע"ש םגה ,ע"ש ןופ טרעהעג טינ וליפַא
 ןיא טכעלטנפערַאפ טַאהעג ןיוש טָאה
 ןענָאטעילעפ ליפ ױזַא רָאי 5 ןופ ךשמ
 :סקלָאפ ןעשידויק ןיא ןעגנולייצרעד ןוא
 רעדנואו רעמ ךָאנ זיא סָאד ;"טַאלּב

 ?סקלָאפװ ןופ רָאטקַאדער סָאװ ,רַאפרעד
 ס--ּפ ,םיוּברעדעצ ןעװועג זיא 'טַאלּב

 .ּפ טָאה--ןָארטיצ ,ל .ש טיול) ריע:ןּב ַא
 ּבילוצ "טַאלּבסקלָאפ סָאד/ טדיימעגסיוא
 ןַאד זיא טפירשטײצ יד סָאװ ,םעד
 .(יועל לארשי ףרוטמ םעד וצ רעּבירַא
 רעקיסַאלק ןטמירַאּב ןַאד ןיוש םעד ךיוא
 :עדנעמ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 וצ ווירּב ןייז טיול) ןּבָאה רע לָאז ןעל
 רעשילױּפ ןופ זױלּב טנעקעג (ע"ש
 ןַאד טַאהעג .ּפ טָאה ללכּב ,גנוצעזרעּביא
 ןופ ןּבַאגפױא יד ףיוא קוק ןרעדנוזַאּב ַא
 ,ןטלַאהעג ,רֹוטַארעטיל רעשידי רעד
 ןיא קיטסירטעלעּב ןייק טינ ףרַאד'מ זַא
 ןוא טפַאשנסיװ ערעלוּפָאּפ רָאנ ,שידיי
 ?ניא ןייז עטכישעג עשידיי טּפיױהרעד
 טָאה עטכישעג רעשידי רַאפ סערעט

 ךרוד יד ןיא טקיודעגסיוא ךיוא ךיז
 ענייז ןיא ןוא ,(ןסרוק עטריזינַאגרָא םיא
 89 --1888 ע"ש וצ  ווירּב עשִיערּבעה
 :סקלָאפװ רעד רַאפ רָאפ םיא רע טגייל
 שטייד ןופ ןעגנוצעזרעּביא "קעהטָאילּביּב
 עשיגָאלָאכיסּפ ןיא עשיפָאסָאליפ ףיוא
 :פיוא יד וצ גנויצַאּב עקיזָאד יד .טעמעט
 :ַאּב רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןּבַאג
 גנוטכײלַאּב רעדנַא ץנַאג ַא רעּבָא טמוק
 :ַאב ןייז ןופ גנוריוויטָאמ ס--9פ ךרוד

 ךיאש :ךַארּפש רעשידיי רעד וצ גנויצ
 יִלֹּכ ַא ףיוא יװ ןַאגרַאשז ןפיוא טינ קוק
 טייג סָאװ גנולטימרַאפ ַא ףיוא יו ,ינש
 ַא ןרעװ לָאז סע ,ליװ ךיא ,רעּבירַא
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 רימ ןפרַאדַאּב רעּבירעד ןוא ,ךַארּפש
 ךַארּפש יד ןרעמרַאפ ןוא ןרעטיירּברַאפ
 זַא ,ןקורדסיוא עיינ ץלַא טימ עגר עדעיי

 -- ןגָאז טינ לָאז רעּבײרש ַא שטנעמ ַא
 םעד ןיא -- רעטייוו ןוא ",.גנע זיא רימ
 ּביירש ךיא; ;ע"ש וצ ווירּב םענעגייא
 ןוא ,ןגעװ האנה ןיימ ןופ ,ךיז ּבילוצ
 םעד ןָא לָאמַא ךיז ן'ימרעד ךיא בוא
 הגרדמ רערעכעה ַא ןופ סע זיא ,רעזעל
 ,שטנעמ ַא זיא סע ;טּפַאשלעזעג רעד ןופ
 ַא טנרעלעג ןוא טנעילעג טָאה סָאװ
 טָאה ןגעווטסעדנופ ,"ךַארּפש עקידעּבעל
 :סקלָאפ רעשידויק ןייז רַאפ ן-ע"ש רע
 =טעלעּב ַא טקישעגוצ אקווד "קעהטָאילּביּב

 עדַאלַאּב=עמעָאּפ יד -- ךַאז עשיטסיר
 ?ויּבעד טָאה רע רעכלעוו טימ ,'שינָאמ,
 ,רוטַארעטיל רעשידי רעד ןיא טריט
 =יא ,טריטקַאדער עמעָאּפ יד טָאה ע"ש
 :נולעג ןוא עטנַאסערעטניא רעטרע עקינ
 סָאד ןוא ,ןפרָאװעגסױרַא ןצנַאגניא ענעג
 ןוא ן--ּפ טכַארּבעגפױא קרַאטש טָאה
 טָאה רעלעטשטפירש יײװצ יד ןשיוװצ
 ךיז טָאה סָאװ ,זגורּב ַא ןּבױהעגנָא ךיז
 ךיז טּפיוהרעד) ןרָאי עגנַאל ןגיוצעג
 :עגנָא טָאה ,ּפ יו םעדכָאנ טפרַאשרַאפ
 ןרעטנוא ּב"מז ענייז ןּבעגוצסױרַא ןּביױה
 עמעָאּפ יד ,("קעטָאילּביּב עשידויז לטיט
 םעד ןופ ןרָאװעג ןסירעגּפָארַא ךיוא זיא
 ןופ רעקיטירק ןכיירסולפנייא טלָאמעד
 :עטיל רעשִיערּבעה ןוא רעשידיי רעד
 ,םססצס2פ ןיא -- ווָאנּבוד .ש רוטַאר
 ןופ טויּבעד רעד זיא עכנַאמ ןופ רעּבָא
 טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא שידיי ןיא .ּפ

 ךיוא זיא עטצעל יד ןשיװצ ;גנורעטסײגַאּב
 ןוא ,ּפ ןשיוצ ןוא ןָאזעניד בקעי ןעוועג
 ַא ןדנוּברַאפ ןַאד ךיז טָאה ןענָאזעניד
 ךיז טָאה סָאװ ,טפַאשדניירפ עמיטניא
 טליּפשעג ןוא טיוט ס--ּפ זיּב ןגיוצעג

 ןופ ןּבעל םעד ןיא עלָאר עטסערג יד
 =עניד ךרוד ןיוש .רעלעטשטפירש עדייּב
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 טקישעגוצ .9ּפ טָאה גנולטימרַאפ סנָאז
 עכלעוו ןופ ,ןציקס ייר עצנַאג ַא ן--ע"ש
 וז 'ּב ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא ןענייז סע
 רעד" "קעהטָאילּביּבסקלָאפפ רעד ןופ
 "טסימיססעּפ לעקנעיז ,"דמלמ רעמלעה
 ?ביילג טעמּכ ."תימלוש נוא סונעווח ןוא
 םעד ןיא טכעלטנפערַאפ רע טָאה קיטייצ
 :יל עז) "רעקעװ רעניילק רעד+ ה"מז
 ,"תינעּת רעדע גנולייצרעד ןייז (יקצעינ

 סלַא טנַאקַאּב רעמ ץלַא טרעװ רע ןוא
 ידי רעד ןיא ןרעטש רעקידנעייגפיוא
 :עניד רעטקיצטנַא רעד .רוטַארעטיל רעש

 המדקה ַא רענייז טימ סױרַא 1890 טיג ןָאז
 ט"א שידיי ןיא .ּפ ןופ לכיכ עטשרע סָאד

 -- ץגַאלּפױא עט3) "רעדליּב עטנאקעּבז
 קחצי ג"פ ,יןערָאװעג ןעריורפרַאפז ט"א
 סע ןכלעוו ןיא ,(1903 ענליװ ,קנופ
 ,ןכַאז עפייר עכלעזַא ןיײרַא ןיוש ןעיג
 "המשג טסייה סָאװח ,"חלושמ רעדא יו
 רענעי וצ .?ןלטּב רענעגושמא רעד ןוא
 עזָאידנַארגח ַא ןּבירשעגנָא .ּפ טָאה טייצ
 טּביײרש ןָאזעניד רעכלעוו ןגעוו ,"עמעָאּפ

 :עז יז גינעוו איוו םיניבמ..ײ :ע"ש וצ
 ןייר ןעלעװ ןעדוי זנוא ייּב ךיוא ןענ
 זַא ךיא .ןעניפעג ַאמעַאּפ רעד ןיא ןיזרד
 ךיא באה ןעזעלעג גוא ,איז עזעל ךיא
 ךיא ןהאמרעד ,לאמ טרעדנוה ןיוש איז
 ךייר יוזא ,דליוו יוזא ,ןָארייּב ןא רימ
 ,ענייז עזומ איד ןיא טמהאצעגנוא נוא
 ןייק ןאק ןוא ןעצנָארג ענייק טאה איז
 רהיא .ןעדלוד טינ קורד ןוא גנאוצ
 טעװ ןארייּב ןא.. ןעזעל איז טכיווּב
 ןהעטשפיוא ףבק ןופ רעגידעּבעל ַא ךייא

  ןיא ּביוא ןעסיו טינ טעװ רהיא ןוא

 ?רשעג סרעדנא ןארייּב טלאוו ןעל וּכ
 ךוד טול .."ןעּביירש טנאקעג ןוא ןעּב
 עמעָאּפ עסיורג עקיזָאד יד זיא יקטניּפ
 עג ,?רלעה א ךיא םענ ואו/ ט"'א
 סנָאריײּב ןופ ליטס םעד ןיא ןּבירש
 יב רעד ןיא ןוא "דלָארַאה דליַאשט;
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 =גערַאפ טיג לָאמנייק ,גנומיטש רעשינָאר |
 רעדײל רעּבָא זיא יז ,ןרָאװעג טקיד
 רעד ןּבעגעגּפָא ךיז--ןעגנַאגעג ןריולרַאפ
 טזייוו ,,8ֿ טָאה ,טייקיטעט רעשירַארעטיל
 =עלכַאנרַאפ וצ רעמ ךָאנ ןבױהעגנָא ,סיוא
 טגעלפ ,קיטקַארּפ עשיטַאקָאװדַא ןייז ןקיס
 סָאװ ,םינינע רועיש ַא ןָא יד ןקידיילרע טינ
 וצרעד ;ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא םיא ןענייז
 ןופ סעגירטניא יד ןעמוקעגוצ ןענייז
 ,םידיסח יד טייז ןייא ןופ--סרענגעק ענייז
 להומ טנעקעג טינ םיא ןּבָאה עכלעוו

 עשירערעלקפיוא 5 שיסרוקיּפַא ןייז  ןייז
 יד טײז רערעדנַא רעד ןופ ,טייקיטעט
 ןופ רענייא) ןטַאקָאװדַא 5 ןטנערוקנָאק
 ,טרסמעג ןּבָאה םיא לָאז ,קַאילָאּפ ַא ,יײז
 רע לייו ,ץשָאמַאז טריזינָאלַאּפ רע זַא
 ;(שיליוּפ ןדייר שיסור טָאטשנָא טגעלפ
 בילוצ רעדָא תוניס עלַא יד ּבילוצ
 טרעלקעגפיױא רָאג) ײז ןופ רענייא
 ,ףוס=לכ-ףוס רע טָאה (טינ ךַאז יד זיא
 וצ טכער סָאד ןריולרַאפ ,1889 םורַא
 ?וקעג זיא ןוא רוטַאקָאװדַא ןריציטקַארּפ
 =יטפעשַאּב ַא קידנכוז ,עשרַאװ ןייק ןעמ
 טעּברַאעג רע טָאה טייצ עצרוק ַא ,גנוק
 =נעטשריפ טַאקָאװדַא) בורק ַא םענייז ייּב
 רעד קנַאדַא רע זיא ךָאגרעד .(? גרעּב
 =שיריי ןטנַאקַאּב םעד ןופ עיצקעטָארּפ
 .ש גָאלָאליּפ ןוא טסירָאלקלָאפ ןשילױּפ
 :ַאלימיסַא רענעסיּברַאפ ַא) גרעּבלַאדַא
 רַאפ רעטמַאַאּב ַא ןרָאי עטצעל יד ,רָאט
 =סגנודליּב ןיא םינינע:סוטלוק עשידיי
 סלַא ןרָאװעג ןדַאלעגניא (םוירעטסינימ
 רעשיטסיטַאטס רעד ןיא רעמענלײטנָא
 רעטסואוװַאּב רעד סָאװ ,עיצידעּפסקע
 ךָאילּב ןַאי ּפָארטנַאליפ ןוא טסימָאנָאקע
 םַאגֹרָא טײצ רענעי וצ טָאה (דמושמ ַא)
 תוסנרפ עשידיי יד ןשרָאפוצסיױא טריזינ
 זַא ,ןזייוורעד וצ קעווצ ןטימ ןליוּפ ןיא
 ,טנעמעלע רעוויטקודָארּפ ַא ןענייז ןדיי
 א ךרע ןַא טרעיודעג טָאה טעּברַא יד
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 ןיא טָאה ן--ּפ ןוא ,טיײצ רָאי ּבלַאה
 רעד ןופ ןוז ןייז ןפלָאהעגטימ ךיוא םעד
 סלַא רעטעּפש) ןַאיצול ,יורפ רעטשרע
 ןעוועג רעקיטַאמעטַאמ רעטנכייצעגסיוא
 ןוא עשרַאװ ןיא רערעל רעלַאיזַאנמיג
 וצ קיעפ טינ ,(1918 םורַא ןּברָאטשעג
 ךיז רַאפרעד .פ רעּבָא טָאה ,ןרעפיצ
 רַאפ סעמעכס ענייז טימ טנכייצעגסיוא
 זיא רעקיטכיװ ךָאנ ,גנושרָאפסױא רעד
 רע סָאװ ,לַאירעטַאמ רעד ןעוועג רעּבָא
 יד רעּביא העיסנ ןייז ןופ ןעמוקַאּב טָאה
 רעװָאשַאמָאט ןופ ךעלטעטש עשיליֹוּפ
 ףעטעּפש טָאה רע סָאװ ןוא טקירטסיד
 2ַאֹּב ענייז ןיא שיטסירטעלעּב טעצרַאַאּב

 --"עוײר:ץניװָארּפ ַא ןופ רעדליּבז עטמיר
 ןופ טַאטלװער רעקיצניא רעד רשפא
 ןופ ,עיצירעטסקע-ךָאילּב רעצנַאג רעד
 ?;סיוא טשינרָאג ךיז טָאה סע רעכלעוו
 ,טנַאקַאּבמוא וליּפַא זיא'ס ןוא ,טזָאלעג
 ?עפםסקע רעד ןופ ןלַאיועטַאמ יד ואוו
 טקידנעעג .ןעמוקעגניהא ןענייז עיציד
 רעשיטסיטַאטט רעד ןיא טעּבוא יד

 עניז קנַאדַא .ּפ טָאה ,עיצידעטסקע
 טַאקָאװדַא .ַא"צ ,דניירפ רעוועשראוװ
 ןיוק ,ס--ּפ ,ןייז ןוא ןַאמרעגיילק ,א
 רעד ןיא עלעטש ַא ןעמולַאּב ,דלאגנרַאק

 עלעטש עקיזָאד יד ןוא (ענימג) הליהק
 ןיא טױט ןֹויּב ןטלאהעגנײא רע טָאה
 סלַא טשרעוצ ,רָאי 25 דלַאּב ןופ ךשמ

 500 ןופ טלַאהעג א טימ "רעטסיימנכערז

 טלַאהעג סָאד זיא רעטעּפש) ראי ַא לּבור
 -- טָאה סע זיּב ,ןגיטשעג זייווכעלסיב
 שמוס יד טכיירגרעד -- 1911 רַאונַאי טניז
 ךָאנ טײצ עטשרע יד .(רָאי ַא 2400 ןופ
 רע זיא עשרַאװ ןיא ךיז ןצעזַאב ןייז
 .בעה עקיטרָא יד ֹוצ טנעָאנ ןענַאטשעג
 2טג ןליפַא יא ,רעלעטשטפירש עשיער
 ??עס טינ ריש ,רעוט רעקיטכיט ַא ןעוו
 "הרורב הפשח הרבה רעד ןופ רַאטער
 ןעװעג יא הובח רעד ןופ רעציזרָאפ)

 11 .פ ןָאקיסקעל

924 

 =ער טרָאד ןטלַאהעג ,(ץיװָאנַאמײנ .ה
 ןגעלפ עכלעװ ,שִיערּבעה ןיא ןטַארעפ

 רערעהוצ יד ייּב ןעמענסיוא קרַאטש
 =ןצ טנרעלעג ,םרָאפ רענייש רעייז טימ
 רעדניק עמערָא ןענָאזעניד טימ ןעמַאז
 םיא ייּב טָאה סָאד רעּבָא .שיערבעה
 ץלַא טמוק רע ןוא טרעיודעג טינ גנַאל
 "ד ןופ העּפשה רעד רעטנוא רעמ
 שיטסילַאיצָאס וליפַא ןוא עשיטסיקלָאפ

 עעדיא רעד טרפּב ,ןעעדיא עטּברַאפעג
 רוטלוק ןוא גנודליּב ןטײרּפשרַאפ ןופ
 ףעכלעו ,ןסַאמסקלָאפ עשידיי יד ןשיוצ
 טעמּכ ןופ ןףשמ ןיא יירט טּביײלּב רע
 ,טײקיטעט רעקידרעטײװ רעצנַאג ןייז
 ןייז ןופ ןגַאזגיז עלַא ףיוא קידנקוק טינ
 ?עג ַא ,טסייג ןקידנכוז קיּביײא - ,ןקיורמוא
 גנַאגרעּביא ןפרַאש ןייז ןיא עלָאר עסיוו
 ןיז םעד ןיא ןענַאטשרַאפ) םזיקלָאפ םוצ
 טָאה (םגקסהא8טצססז80 ןשיסור םעד ןופ

 עטנַאמרעדנּבױא ןייז טליּפשעג אמתסמ
 עטוג יד ןופ ףוס ןיא...= עזייר:סגנושרָאפ
 .ןטײצ עטכעלש יד ןופ בייהנא ןיא גוא
 זַא ,זנוא יב ןּבילבעג זיא סע (ןעוו
 *עג ןטימ ןענעקַאּב טוג ךיז ףרַצד ןעמ
 ,ןעעז ,ןּבעל ןשידיי ןקידעכַאװ ןכעלנייוו
 עניילק יד ןיא תמאּב ךיז טוט סע סָאװ
 ןופ ,טפַאה ןעמ סָאװ ףיוא ;ךעלטעטש
 ןיז "טוט ןעמ סָאװ ,טּבעל ןעמ סָאװ
 ?עּפסקע רעשיטסיטַאטס רעד ןיא לייטנָא
 טכַארּבעגנײרַא ךיוא םיא טָאה עיציד
 ףעטרילימיסַא רעד ןופ ןזיירק ײז ןיא
 ןוא עשרַאװ ןיא ץנעגילעטניא רעשידיי
 ןייז ןופ גנוקריוו רעקראטש רעד קנַאדַא
 ןענואוועג יז רע טָאה טייקכעלנעזרעּפ
 :ליּבסקלָאפ ןגעװ רענעלּפ ענייז רַא
 םעד ןופ גנוריװיטקודָארּפ ןגעו  ,גנוד
 =ףעטנוא רעד טימ ,וו"זַאא ןּבעל ןשידיי
 ףעטעּפש) ןייטשקיד ,פָארּפ ןופ גנוציטש
 רעד ןופ רעריפ רעד סלַא טנַאנרַאפ
 ןיא עיצַאלימיסַא רעשיד" רעטסקע
 =סָארג ןָאעל ,םַאלפדלָאג ר"ד ,(ןליוּפ
 ענימג רעד ןופ רַאטערקעס םעד -- קילג

))32( 



995 

 ןייז ןופ גנוקריווטימ רעד ייּב ןוא ַא"א
 טּבײה ןָאזעניד בקעי דניירפ ןטסטנעָאנ
 רַאפװ ּב"מז יד ןּנעגוצסױרַא ןָא רע
 אידק ט"א "טפַאשלעזעג ןוא רוטַארעטיל
 ?טײיֵל םעד ןיא ."קעטָאילּביּב עשירוי
 יּב םוצ ןּבירשעג ,"גנודליּבצ לקיטרַא
 ?רָאפ (1891) "קעטָאילּביּבז רעד ןופ 1
 יד רעטרעװ יד טָא ןיא .ּפ טרילומ

 ןעליו רימײ :ּב"מז יד ןופ סַארגָארּפ
 --ןערַאנ סיוא ןעכאמ ,קלאפ סאד ןעדליב
 עטעדליּבעג -- רעקיטַאנַאּפ סיוא ,עגולק
 ?טפול נוא רעהעגגידייל סיוא ,ןעשנעמ
 =טנערָא ,עכילצונ רעטײּברַא -- רעגנילש
 ךיז ראט ןעטייּברַא סאוו ,ןעשנעמ עכיל
 הבוט ַא ןופרעד טמוק ללּכ םעד נוא
 רע טּבײרש שידיי ןגעוו ןוא ".,סױרַא
 ןעפָא ץנַאג ןעריזיטַאּפמיס רימ} :ָאד
 ןָאגרַאשז םעד ןעליו סאוו ,יד טימ
 ?רעפ עכארּפש-סדנאל עגידנעּבעל ַא ףיוא
 ?שיליּבשמ רעקיזָאד רעד רעּבָא ,"ןעשיוט
 ידי רעד ףיוא קוק רעשיטסירַאטיליטוא
 ןעװעג ,סיוא טזייװ ,זיא ךַארּפש רעש
 ,גנוגייצרעּביא ענעגייא ס--ּפ ליפ ױזַא טינ
 :ַאפ יד ךיוא רשפא ןוא העּפשה יד יװ
 ,ןרָאטַאלימיסַא עּפורג דעד ןופ גנורעד
 :עגרעטנוא עּבַאגסױא יד ןּבָאה עכלעוו
 תורוש עלעיציפָא עקיזָאד יד ןוא .טציטש
 ףױא ןיײז ןּבירשעג ןלָאז עכלעװ)
 ןיא (ןייטשקיד .ּפָארּפ ןופ גנַאלרַאפ םעד
 ,זיא רעכלעו ,לקיטרַא-םַארגָארּפ םעד
 ןיא טרָאװ יײנ ַא -- םרָאפ רעד טול
 :סומ רעשיסַאלק ַא ,קיטסיצי;ּבוּפ רעזנוא
 :כרוד ן--ּפ טרעטשעג טינ ןּבָאה ,רעט
 ױקעטָאילּביּב רעשידוי רעדא ןיא ןריפוצ
 ענעגייא ענייז ץוחַא ,שידיי רַאפ טלוקַא
 ,עשיטסיצילּבוּפ ,עשיטסירטעלעּב ,ןכַאז
 רע טָאה ,ַא"א עשימָאנָאקע ,עשיטירק
 עגנוי ייר ַא טריפעגסיורַא ּב"מז יד ןיא
 םעדכַאנ ןּבָאה עכלעו ,רעלעטשטפירש
 ?טשרע ןַא--לייט םוצ ,עלָאר ַא טליּפשעג
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 ףוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא עקיסַאלק
 יא ,ןַאמטוג:ןויצנּב .ש ,שאוהי ,ןעזייר .א)
 ןירָאג:ָאדיױג .י ,ןַאמסעװיר .מ ,ווָאנַאיורד
 וצ ןעיצוצוצ ןזיװַאּב ךיוא טָאה רע .(ַא"א
 רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ּב"מז יד
 :ָאקָאס םוחנ יוו) עשרַאװ ןיא ץנעגילעטניא
 ,קילגסָארג המלש ,ןיוועל ןושרג ,ווָאל
 :ַאװדַא ,לעקנערפ .א ר"ד ,ץנימ .ש ר"ד
 יקסװעשילדָאּפ .א ,ןַאמרעגיילק .א טַאק
 ?יואו ןייז .(ַא"א ןָאזפלָאװ םהרבא ּפיא
 1 ,מונ סַאג ַאנַאילגעצ רעד ףיוא גנונ
 רעטסקיטכיו רעד רֹעמ ץלַא טרעוו
 ?טפַאשלעזעג ןוא רעשירַארעטיל רעשידיי

 ןופ ךיוא ןוא עשרַאװ ןיא רעטנעצ רעכעל |
 ןצניהַא ךיז ןדנעװ םוחּת ןשידיי ןצנַאג
 =עטיל ןגָאז וצ סעּפע ןּבָאה סָאװ ,עלַא יד

 הערומ רעד ןיא 1891 ןיא ןיוש ,שירַאר
 ןעשידוי םעד/ ןגעװ יּבָאקַאי .ַא .נ ןופ
 :גָאנַא ּפ טרעװ "רַאדנעלַאק:סלעדנַאה
 ןוא רעטכיד רעטמירַאּבצ סלַא טריס
 ?רַאדנעלַאקװ ןקיזָאד םעד ןיא) "רעּביירש
 טכידעג ןייז טכעלטנפערַאפ .ּפ טָאה
 =סירָאמוה יד ןוא "אסוד ןּב אנינח 'רז
 םעד ןיא -- ("דנעלעק גנולייצרעד עשיט

 ךיא סיֹרַא זיא רָאי ןטס1891 ןּבלעז
 :ָאילביב רעשידוי רעדח ןופ 11 'ב רעד
 =צג טנכערַאּב זיא עּבַאגסױא יד) "קעט
 ןיא ןוא (ךעלרעי לָאמ ייווצ ףיוא ןרָאװ
 2ַאּב "ךיז טרעה סָאװ לקיטרַאטײל םעד
 זיא סע ליפיו ףױא ,.ּפ ןיוש טלדנַאה
 ,םימעט=רונעצ תמחמ ןעװעג ךעלגעמ
 יד ,ןדיי יד ןופ עגַאל עשימָאנָאקע יד
 ,תוסנרּפ עשידי יד ןופ טײקנלַאפעג
 רעד ןגעװ טדער ,םזיטימעסיטנַא םעד
 עשידיי יד ןרילוגער וצ טייקידנעװטיונ
 .סיורַא ,(* עניטנעגרַא !ייק עיצַארגימע

 ןוא .ּפ זַא ,ןקרעמַאּב וצ טנַאסערעטניא *

 ַא ןכאמ וצ ןּבילקעג ךיז ןּבָאה ןָאועניד בקעי

 "עג ןַאד זיא עכלעװ עניטנעגיא ןייק העיסנ

 יֹעג העשיד" רעד ןופ רעטנעצ ןיא ןענַאטש

 ..טײקבעלטּפַאשלעז
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 ?טייוו עקידרעווקרעמ ַא ייּברעד קידנזייו
 עשיטקַארּפ יד טריקיטירק ,טייקיטכיז
 ?רַאפ ָאד ,ןויצ יבבוח יד ןופ טייקיטעט
 ןופ רעדליּבפ יד ךיוא רע טכעלטנפע
 יָאּפ רעװָאשַאמָאט ןיא עוייר:ץניוװָארּפ ַא
 טעמדיװעג ,"רהָאי 1890 םוא / טַאיװ
 ,רונ ,טלָאוועג ןעּבָאה סָאװ עללַא איד
 ץוחַא ,"ןעפלעה טנָאקעג טשינ ,רעדייל
 ?ןּפָאּפ ןוא עשיטסירטעלעּב ייר עצנַאגַא
 םעד ןיא .ןעלקיטרַא עכעלטפַאשנסיוורעל
 רעשירַארעטיל ןייז ןופ דָאירעּפ ןקיזָאד
 ליפ רעייז ללכּב ךיז רע טָאה טייקיטעט
 ?1סיװרוטַאנ ןריזירַאלוּפָאּפ טימ ןצעגעגּפָא
 דיי יד ןשיװצ עיגָאלָאיצָאס ןוא טּפַאש
 רעציטש ר"ד ּפ"א טָאה ,ןסַאמסקלַאפ עש
 :קעלע ןגעוו ,םויטענגַאמ ןגעוו ןּבירשעג
 ?כָאק ןגעו ןוא םישוח יד ןגעו ,עירט
 רעד תעשּב טסַאפרַאפ וליפַא ,ץלַאז
 ַא 1892 ןליוּפ ןיא עימעדיּפע:ערעלָאכ
 לליו סע רעװח .ט"א לכיּב רעלוּפָאּפ
 ?ףרעלַאכ ףיא טשינ טּברַאטש ,טשינ
 :ירוי רעױשרַאװ ןופ ןעבעגעגסיוארעה)
 ,יער-ילח ןעגעג (* טעטימָאק ספליה ןעש
 טלַאהטנַא סָאװ ,(52 ז"ז ,1893 ,עשראוו
 :לַאּב ןופ תועידי ענײמעגלַא ךס ַא ךיוא
 2נָא ייברעד ,ענעיגיה ןוא עיגָאלָאירעט
 ןעמעלּבָארּפ עכעלטפַאשלעזעג קידנריר
 ןלַאיצָאס םעד ףיוא קידנזײװנָא ןוא
 רעד ךָאנ .קנערק רעד ןופ רעטקַארַאכ
 עשידויז יּב 2 עטשרע יד ןופ גנוניישרע
 ַא ךיז םורַא 9 טריפורג "קעטָאילּביּב
 ןבָאה עכלעװ ,ןטנעדוטס עשידייזיירק
 עעדיא רעד טימ ןגָארטעגמורַא ךיז
 עכעלטּפַאשנסיװ = רעלוּפָאּפ ןּבעגוצסױרַא
 ּפָא טיג .ּפ .קלָאּפ ןרַאפ רוטַארעטיל
 ,טייצ עיירפ עצנַאג ןייז קעווצ םעד רַאפ
 ידי רעדח וצ עגַאלײּב סלַא טנַאלּפ
 עניילקפ ןּבעגוצסױרַא "קעטָאילּביּב רעש
 ערעזנוא ןענרעל וצ ףעלכיּב עגיליּב
 ףליה ַא ןָא ןוא סגטייוורעדנופ רעזעל

 ןופ ראטערקעס רעד ןעװעג בגא זיא ,ּפ (=
 ,טעטימָאק םעד
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 ןטפַאשנסיוו ענעדיישרַאפ רערעל ַא ןופ
 ,(תוכאלמ) ןענָאיסעפָארּפ ןוא (תומכח)
 רקיע רעד--עיפַארגָאעג ,קיטַאמעטַאמ יו

 ,עימעכ ,קיזיפ ,עיגָאלָאָאז ,עשיטילָאּפ יד
 רעד תוכאלמ ןופ ןוא ,ַא"א עיגָאלָאיזיפ
 עשידי בור'ס ןענעז סָאװ ,יד רקיע
 ?שיט ,יירעטסוש ,יירעדיינש יוװ ,תוסנרּפ
 רעד וצ ."ג"דא יײרעדימשדלָאג ,יירעל
 "דוד עשרָאװ ןיא ךיז טצעזַאּב טייצ
 עטכער ס--ּפ טרעװ רעכלעוו ,יקטניּפ
 ,רענעלּפ עשירַארעטיל ענייז ןיא טנַאה
 יד ןיא ן--פ ןײרַא טריפ רעדיוו יקסניּפ
 :ףעטעּברַא רעשיד" רעד ןופ ןויירק
 2עגכרוד ןַאד טָאה עכלעוו ,גנוגעווַאּב
 ןטשרע ריא ןופ דָאירעּפ םעד טכַאמ
 :יזָאד רעד ןופ ןכייצ ןרעטנוא .,ילּבפיוא
 ןַאד ללכּב ךיז טּבײה גנוגעװַאּב רעק
 ףעשידי רעד ןיא גנוּבעלפיוא ןַא ןָא
 רעד ןופ רעטנעצ ןיא ןוא ,רוטַארעטיל

 רָאטקעפס ןעװ ,פ טייטש גנוּבעלפיוא
 -- ריפ רָאי ַא ןופ קקספה ַא ךָאנ -- טיג
 ןיא ,"דניירפזיוהא 'ּב ןט3 םעד סױרַא
 עלעוװָאנ ןייז) ן--ּפ דּבכמ "ןהּכז טימ רע
 םיואזח רעדיל עכעלטע ץֹוחַא ,?הליעגז
 טעדנירג ָאדױג י ןעװ ;(ָארעצנַאמָאר

 עניילקח ןופ גַאלרַאפ ַא ענליװ ןיא
 א סױהַא ךיוא רע טיג ,"ןעגנולהעצרע
 "רוחב?הבישי לעסָאיװ) .פ ןופ עלעכיּב
 ?ײטַאּב .ּפ ,("לעגנוי עקנַארק סָאדח ןוא
 סיגרעּבלעּפפעװ ןיא ןיױא ךיז טקיל
 רעּבָא ,"רַאדנעלַאק ןעשידוי רעװאשרַאװ
 ?ַארעטיל ןייז רע טלקיװטנַא טּפיוהרעד
 ענעגײא ענייז ןיא טיקיטעט עשיר
 ?עג ,ג"מ רעטנַאלּפעג רעד .,ןּבַאגסיוא
 2טס יד ןופ ףליה רעד טימ טעדנירג
 ,ןעּבַאגסױא סיצרּפ .ל יװ ג"א ןטנעד
 סיקסניפ זיולּב ןּבעגוצסיֹורַא טזײװַאּב
 יּפ ןוא ,יןעפפַא ידפ ןוא "המלש 'רח
 ןרָאטקעּפס ןוא ןיקסניּפ טימ ןעמַאזוצ
 :עלּפ עשירַארעטיל עיינ ןגעװ ןטכַארט |



 ץרּפ 939

 ןגעװ לדּתשמ וליפַא ךיז ןענייז ,רענ
 .,גנוטייצ עכעלגעט עשידיי ַא ןּבעגסױרַא !

 רעד ןייק ףיורעד טינ ןעמוקַאּב רעּבָא
 ?ןייא ןַאד זיא ןגרעּבלעּפע .ה .שינעּבױל
 ?רַאפ םעד ןײגוצמורַא עעדיא יד ןלַאפעג
 =סיוא רעשידָאירעּפ רעשידיי ַא ןופ טָגּב
  ,ןּבַאגסיוא-שדוח ןּבעגסיורַא ךרוד עּבַאג
 ַא רעדָא בוט?םוי ַא וצ ייז קידנסַאּפוצ
 עעדיא עקיזָאד יד טָאה רע .ארגּפד אני
 ןענייז םורַאױזַא ןוא ,ן--ּפ ןטערטעגּפָא
 .בוט?םויח עטמירַאּב יד ןענַאטשטנַא
 ַא טליּפשעג ןּבָאה עכלעו ,"ךעלטעלּב
 טינ עטכישעג רעד ןיא עלָאר עסיורג
 יב ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רַאנ

 רעלַאקיזַאר רעשידיי רעד ןופ ךיוא טרע
 :ַאגעל ןימ ַא סלַא טײקכעלטפַאשלעזעג
 :רעטעּברַא רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא על
 "לטעלּבצ ןטשרע םעד ךָאנ .גנוגעווַאּב
 :קעּפס טָאה (1894 '"תהסּפ דובּכלמ

 ןופ ןָאט ןלַאקידַאר םעד ּבילוצ -- רָאט
 ןוא ,ןגיוצעגקירוצ ךיז -- עּבַאגסױא רעד
 ךיז טָאה ךעלטעלּב עקידרעטייוו יד ןיא
 רעמ ץלַא ץנעדנעט עשיטסילַאיצַאס יד
 טרָא םעד קידנעמענרַאפ ,,טקרַאטשרַאפ
 עטשרע יד ןופ ןָאט ןשיליּכשמ טעד ןופ
 ,ּפ ."קעטָאילּביּב רעשידוי רעדי ןופ 'ּב
 טימ רעּביא ןצנַאגניא ןַאד ןיֹוש טסייר
 ,םיליּכשמ רעװעשרַאװ יד ןופ ןעעדיא יד
 רוד םעד ןופ דמערפ ךעלרעניא טרעוו
 ,טבעל רע עכלעװ ןשיװצ ,רעּביירש
 :ַאּפָא רעטסּפרַאש רעד ןיא ךיז טלעטש

 וצ עיציז
 ,טייצ רענעי ןופ רוטַארעטיל ןוא עסערּפ
 עריא וצ לוטיּב ןקידנעטשלופ סיױרַא טזייוו
 ,ו"זַאא םעה-דחא ,ג"לי יװ ,רעּבעגנָאט
 ךיוא ךיז טזייוו ענייז גנויצַאּב עקיזָאד יד
 ?טנפערַאפ רע סָאװ ,ןכַאז יד ןיא סױרַא
 ,שיערּבעה ףיוא טייצ וצ טייצ ןופ טכעל
 טוקליי) "ץחהז ה"מז םעד ןיא ,לשמל ,יוװ
 :רַאפ ס--ּפ ןופ ןּבעגעגסױרַא ,"יתורפס

 רעשיערבעה רעצנַאג רעד
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 ,(1894 ,עשרַאװ ,גרעּבצרַאוװש ,ּב .ש רערע
 ?טעלּבװ עשידיי יד יו טקנוּפ זיא סָאװ
 ןיא ;ןַאגרָאטּפמַאק רעקיטומ ַא "ךעל
 ץיטירק רעד ןיא ה"מז ןקיזָאד םעד
 ןשינויצ : תּביח = שיטסימעה * דחא ןפיוא
 יד ןופ רענייא .ּפ טערט "סדרּפח ּב"מז
 ןופ עעדיא רעד ןגעק סױרַא עטשרע
 ןיא רעטנעצ ןקיטסייג ַא ,ינחור זּכרמ ַא
 רעד זַא ,ןייז טלָאמעג סע ןָאק יצח) י"א
 ןייז לָאז קלָאפ סָאד .ה .ד ,ץַאקרוטש
 יד -- רעיפ רעד ןוא טרָא ןייא ןיא
 רעדנַא ןַא ןיא -- קלָאפ םעד ןופ רוטלוק
 עשינלטּב:שיטַאּבעלַאּב יד ןגעק ,("ל טרָא
 רעד ןופ ןצנעדנעט=?דַאזַאנונבישהח ןוא
 ןעמָאנ ןיא -- רוטַארעטיל רעשִיערּבעה
 ,ּפ טָאה "ץחהז ןיא .םזינַאמוה ןתמא ןופ
 ?ָאוער ענייש ייווצ טכעלטנפערַאפ ךיוא
 ?ףונּכהו הבשחמהח ךעלהשעמ ערענָאיצול
 ןופ שידיי ףיוא טצעזעגרעּביא רעטעּפש)
 לקיטרַא ןַא טקורדעגּפָא ןוא (ןיקמורפ .א
 םורנ) יּתימא ס"פ ַא ןופ ןויצ:תּביח ןגעק
 ?שיטַאּבעלַאּב רעד רעּבָא ,(? ווָאלָאקָאס
 ףעשיגלטּב = שינּבר ,רעוויטַאװרעסנַאק

 רוטַארעטיל רעשיערּבעה רעד ןֹופ טסייג
 ךן--ּפ טסױטש "דּבכנ ארוקח ריא טימ
 יד ןוא ,שיעױּבעה ןופ ּפַא רעמ ץלַא

 רעדיוו "רעקיוּפלסעק עקידשדוק:= ןושלז
 .)--ּפ ֹוצ שירענגעק רעמ ץלַא ןרעוו
 ףױא רע טפור טיײצ רעד ֹוצ ,תמא
 רעּבָאהּביל יד ייּב םוַאיזוטנע ַא סױרַא
 טימ רוטַארעטיל רעשיערּבעה רעד ןופ
 ט"א רעדיל:עּביל עלעכיּב ןיילק ןייז
 ,1894 ,עשרַאװ) "הבהא יריש ,בגעהי
 ַא ןוא רּבהמ ןופ דליּב ןטימ ,32 זיז

 ,(גרעּבצרַאװש רעּבעגסױרַא ןופ המדקה
 =טטיל רעד ןיא סיינַא ןעוועג ןענייז סָאװ

 ,ןָאט ןשיטָארע ןעיירפ רעייז טימ רוטַאר
 לסיב ַא טָאה ,לשמל ,רענזיולק ןוא
 .עטרעטסיײגַאּב ַא טעמדיוועג יז רעטעּפש
 לרישװ לקיטרַא םעד ןיא) .עיזנעצער
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 | רע ואו ,ח"נרּת "לוּכשאהז ןיא "הבהא
 יֵאֹרע יד טימ "בגעה? םעד טכײלגרַאפ-

 רעשיערּבעה רעצנַאג רעד ןופ קרעוו עשיטי

 הדוהי יר ,םירישה ריש יו ,רוטַארעטיל

 רעּבעגנָאט רעד רעּבָא ,(ַא"א ג"לי ,יולה
 -ירק רעשיערּבעה רעקיטלָאמעד רעד ןופ

 וליפַא ּפָארַא טסייר ,ןַאמשירפ דוד ,קיט
 רעײז ַא ןיא ס--ּפ רעדיל עקיזָאד יד

 לע םיבּתכמק ענייז ןיא) לקיטרַא ןפרַאש

 קידנקידלושַאּב ,(1895 ,"תורפסה רבד

 םרָאּפ רעקידנעטשנָאמוא ןַא ןיא םיא

 ָאסימַאש ייַּב ,ןענייה ייּב טַאיגַאלּפ ןיא
 טרעוו רעטעּברַא עשידיי יד ייּב רַאפרעד
 טקילײהרַאפ שממ .ּפ ןעמָאנ רעד ןַאד

 ףױא יז ןטרַאװ דלודעגמוא טימ ןוא

 םעד ןיא .לטעלּב-בוט-םוי םעייג ןדעי

 "?ןעגיוּב נוא לייפ רעדק לטעלּב ןטייווצ

 רעצט'ּפנעּפמול ּפ"א ,ּפ טכ ;לטנפערַאפ

 שינּבר םורפ ַא) רעטכאוו =טכַאנ ידח
 ןרעוו טרימַאלקעד טגעלפ סָאװ ,"(לעדעיל
 ?רעּביא ןַא זיא דיל סָאד) רעטעּברַא יד ןֹופ
 יד ;("ןטיוזעיק סָאסימַאש ןופ גנוטכיד

 ןקידנעמוקכָאנ םעד ןיא ס--ּפ עריטַאס
 תרשע יד; -- "תועובש דובּכלא לטעלּב
 ןילק ַא ןופ שוריּפ ַא טימ | תורבדה
 ןיא רעמ ךָאנ ןקיטסעּפַאּב--?"ל'תיּבה:לעּב
 טייקירעהעגוצ ס--ּפ ןגיוא סרעטעּברַא יד
 ךעלטעלג-רעמוז יד ןיא .םזילַאיצָאס םוצ
 םינּבר יד ןגעק ןענָאטעילעפ ס--ּפ ןעמוק
 ליּפשרָאפ ַא -- הצילח ןופ גהנמ םעד ןוא
 ןטסיערּבעה י"ד ןגעק ,"למיירטש; םֹוצ

 ?סירַא רעמילשורי יד ,ןויצ:יבבוח ןוא
 ןעוו ,עטרעטיצרַאפ ןרעוו סָאװ ,ןטַארקָאט

 ןּביירש ןָא ןּבייה ןשטנעמ עטנעגילעטניא |
 ןּבָאה סָאװ ;"ןָאגרַאשז? ןיא ןכַאז עטוג
 ןרעװ טינ ליפ וצ לָאז ןומה רעד ,ארומ
 :נעט:סּפמַאק עקיבלעזיד .טרעלקעגפיוא
 ענייז ןיא .ּפ ךרוד ךיוא טריפ ןצנעד
 םענעי ןּבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,ב"מז
 רעדע ןופ יב ןט3 םעד ןיא--1894 רעמוז
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 טּפױהרעד ןוא "קעטָאילּביּב רעשידוי

 ײמַאז ַא / ןעבעל נוא רוטַארעטיל? ןיא
 -לעועג נוא רוטַארעטיל ריפ ךוּב:לעמ
 ,ץרּפ .ל .י ןופ ןעבעגעגסיוארעה;) ײטפַאש

 ,עשרַאװ ;"אנליוומ קנופ קחצי תאצוה
 ןענישרע סע ואו ,(2231 ז"ז ,4
 סָאדװ ןעגנולייצרעד ייווצ עטמירַאּב ענייז
 עכלעוו ,?גייווש עיצנַאּב; ןוא "?עמיירטש
 יד ףיוא גנוקריוו עסיורג ַא טַאהעג ןּבָאה
 =עגטימ קרַאטש ןוא רעטעּברַא עשיריי

 עשיטסילַאיצָאס יד ןטיײרּפשרַאפ וצ ןפלָאה
 ץ"ל ןופ ןָאטעילעּפז ןייז ךיוא ,ןעגנומיטש
 רעּביא קילּברעּביא ןייא;) "עיצקַאדער ןוכ
 סנעּבעל נוא רוטַארעטיל עגיטנייה ערעזנוא

 :ַארַאּפעס סלַא ךיוא סױרַא ;ײןעגנוניישרע

 ןוא רוטַארעטילח ּב"מז ןופ קורדּפָא רעט
 ַא ,(202--167 ז"ז ,1894 ,עשרַאװ ,"ןעּבעל
 ײעפ ןייז טכַאמעג ךיוא טָאה םׂשור ןסיורג

 ןיא) "?ןעללעוװ ףיא ללָאז סָאװח ןָאטעיל
 טגנילק סע ואװ ,("אנעשוה" לטעלּב
 :ָאװער עטלֹוּב יד ןָאט:עניײה ןימ ַא ןיא
 בָאה םולש רַאפ ץנעדנעט ערענָאיצול
 ךיא רעטיצ טייקליטש רַאפ ,ארומ ךיא
 ?טעלּב-בוט:םוי יד .,(וו"זַאא "תומ תמיא

 רַאפ לַאירעטַאמ ַא רעמ ץלַא ןרעװ ךעל
 :רַאפ ןרעװ ,עיצַאטיגַא ןוא עדנַאגַאּפָארּכ
 ןעײג ,ךעלזיירק*רעטעּברַא ןיא טשטייט
 ?רַאפ ןרעוו ,טנַאה וצ טנַאה ןופ רעּבירַא
 ןעגנולדנַאהכוּב יד ךרוד יױזַא טינ טײרּפש
 יו ,רעגערטנקַאּפ עלענָאיציוַארט ןוא
 ןופ .ןטסילַאיצָאס עשידיי עגנוי יד ךרוד

 ךעלטעלּב יד ןציײר טייז רערעדנַא רעד
 :ָאטרָא ןופ סרענגעק יד ףיוא קרַאטש
 רעד .רעגַאל ןשיטסיערּבעה ןוא ןשיסקָאד
 :ָאניּבַאר שריה 'ח דיגמ:טָאטש רענליוו
 טערט ,ןנחלא-קחצי יר ןופ ןוז ַא ,שטיוו
 ?ףיירט םעיײנ םעד ןגעק סױרַא ףרַאש
 ןופ טייל:עגנוי ּפָארַא טריפ סָאװ ,לוספ

 "ףסאיחא? ג"פ רעשִיערּבעה רעד ;געוו
 ?שירפ ,ד ןטעלפמַאּפ ייוצ סױרַא טיג |
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 .א פ"א ךיז טלַאהַאּב רעכלעוו ,סנַאמ
 ױלפ ידי ןוא "ןעשקָאלי) גרעּבדלָאג
 ?עסיּברַאפ ַא טימ ,("באּב"העשּת ףיוא
 עכלעו ,}ן -- 9 ףױא עקַאטַא רענ
 יד ןיא גנוגערפיוא סיורג סױרַא טפוד
 וצ ךיא ןעמוק סע .ןזיירק עלַאקידַאר
 :סױרַא םייּב ןטייקירעוש עלעידעטַאמ
 :עּברַאטימ ןלעפ סע ,ךעלטעלּב יד ןּבעג
 ,רעדיל -- לַאירעטַאמ בור סָאד ;רעט
 ,ןעלקיטרַא ,ןענָאטעילעפ ,ןעגנולייצרעד
 ,פ ןּבעג טגעלפ וו"זַאא ןעגנוצעזרעּביא

 :עג זיא רעטעּברַאטימ רעטסקיטכיוװ רעד
 ןגיוצעגוצ ךיוא ןענייז סע ,יקסניּפ ןעוו
 :טפירש עשידיי רעװעשרַאװ יד ןרָאװעג
 ינ .ע ,ןיוועל .ג ,רָאטקעּפס יו ,רעלעטש
 :שיליוּפ יד וליִפַא ,ךיירפ .י .מ ,קנערפ
 ,ןײטשנרַא ַאקסיצנַארּפ ןירעטכיד עשידיי
 ןָאטעילעּפ ַא סיקסוועשטניוו .מ ךיוא ןוא
 רעּבָא ,"ךעלטעלּב, יד ןיא רימ ןעניפעג
 ןגעלפ רעטעּברַאטימ יד ןופ ןכַאז יד וליּפַא
 זיא'ס ןוא ,ןרעװ טעּברַאַאּב ןזומ ,ּפ ןופ
 עשירָאטקַאדער ןייז ןענעקרעד וצ םויה:דע
 ,"ךעלטעלּבח יד ןופ הרוש רעדעי ןיא טנַאה
 ךיז טליפ ןדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא
 םהרבא וצ ווירּב ַא ןיא ןוא טקירדעג ּפ
 ןַאד םיא ייּב ךיז ןסייר ,לשמל ,ןעזייר
 !טפלעהח :יו ,רעטרעװ עכלעזַא סױרַא
 לגנַאמ ּבילוצ ,"ןעטייז עלַא ןוּכ טגָאי ןעמ
 רָאא עטשרע סָאד ןענייז ןעלטימ ןיא
 דובּכל) "ךעלטעלּבצ 10 ןיולּב סױרַא
 ,"סנירגש ,'ןעגיוּב נוא ליפ ,"חסּפ
 ,"אנעשוהפ ,"רפוש ,"טסיירטפ ,"תינעּתי
 ?שַאטמה ,"סּבױא תּבשק ,"לעטכילח
 ,ל י) ןיא םרָאפכוּב ןיא ןּבעגעגסױרַא
 עירעס עטשרע סלַא "ןעּבַאגסױא ס'צרּפ
 ,(1894 עשרַאװ ,"חסּפ זיּב חסּפ ןופ; ט"א
 רעד טימ ךיוא ,ןעגנולעג ן --ּפ זיא ךָאד
 ,עטלעטשעגנַאזענימג עקינייא ןופ ףליה
 16 ןופ ךעלטעלּב יד ןרעסערגרַאפ וצ
 רעטײװצ רעד ןופ ןוא 32 ףױא זיז

 ,"הבוט הנשליו
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 לּכי) ה"ה 7 סױרַא ךָאנ ןענייז עירעס
 ,"זומּת א ,"םירוּכּב, ,"רמוע רעדע ,יארימח

 השמחז ,יתּבש גנועק -
 ןיא טיציפעד םעד ןקעד וצ ידּכ ,("רשע
 יד רעּביא ןרָאפעגמורַא יקסניּפ ךיוא
 רעּבָא ,םוחּת ןשידיי ןופ טעטש ערעסערג
 ןטסעפ ַא ןפַאש וצ ןעגנולעג טינ זיא םיא
 יד ךיוא .עּכַאגסױא רעד רַאפ ןדָאּב
 ןקוק וצ םויק ןּבױהעגנָא טָאה רוזנעצ
 טגעלפימ עכלעוו ,"ךעלטעלּב" יד ףיוא
 יב סעיזיוער יד ייּב רדסּכ ןעניפעג
 +געממוא ןרָאװעג זיא'ס ןוא ,ןטסילַאיצָאס
 :רעירפ םעד ייּב יז ןטלַאהוצנייא ךעל
 ןּבָאה 1895 ףוס זיּב ,רעטקַארַאכ ןקיד
 ןעניישרע וצ טרעהעגפיוא "ךעלטעלּבא יד
 ,ךעלטעלּב-בוט:םוי יד ןענייז רעטעּפש)

 "םירוּכּב, יו ,רָאּפ ַא ןופ טַאנסיױא רעד טימ
 ךןרָאװעג טקורדעגרעּביא ,"זומּתי ןוא
 (=סערגָארּפײ ג"פ ןֹופ טײהרעטלמַאזעג

 :טעלּבײ יד ןופ גנַאגױעטנוא םעד ךָאנ

 ךיא דנַאטשליטש רעסיוועג ַא טמוק "ךעל

 ןיא ;טײקיטעט רעשירַארעטיל ס--פ
 סױרַא טינ ןַאד טייג דנַאלסור ןוא ןלױּפ
 =ַאַּב רע ןוא ,ןַאגרַא רעשידיי םוש ןייק

 ןיא זיולּב טייצ וצ טייצ ןופ ךיז טקיליײט
 רעשינַאקירעמַא-שידי רעלַאקידַאר רעד
 "טפנוקוצז ,"טַאלּב דנעבאח יװ ,עסערּפ
 :?רַאפ ,י"אלּפ ּפיא ךיז קידנטלַאהַאּב ,ַא'א
 .ןיא גנולייצרעד ןייז 1897 ַא"צ טכעלטגפע

 ןיא ןּבעגעגסױרַא) "עּביל:רעּבעװח ווירּב
 =ער?רַאורּבעפ רעד ךָאנ טשרע דנַאלסור

 .,"טלעוו ידי ג"פ ןשידנוּב ןיא עיצולָאװ
 =עגרעּביא ןוא ,1917  ,וַאלסָאנירעטַאק
 ?ַארפ:סנעּבעלח ג"פ ,עשרַאװ ןיא טקורד
 ףןֹוזַאֹּב זיא סָאװ ,(30 ז"ז ,1918 ,"ןעג
 :ַאיצָאס םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ סרעד
 רע .ןפַאש ס--ּפ ןיא דָאירעּפ ןשיטסיל
 =וָיצַאּב עגנע ןיא ץלַא ךָאנ ןַאד טייטש
 טערט ,גנוגעװַאּב:רעטעּברַא רעד טימ ןעג
 ןעגנולמַאזרַאפ עלַאגעלמוא ףיוא סיױרַא
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 ןוא (? שילוּפ ןיא ךָאנ ןַאד) סעדער טימ
 רע טרעװ םעד ּבילוצ ןוא ,ןעגנוזעלרָאפ
 ּפָא טציז ןוא טריטסערַא 1899 טסוגװַא
 2וצ) ןָאיליװַאּפ ןט10 ןיא םישדח רָאּפ ַא
 רעײנ א .(רָאטקעּפס .מ טימ ןעמַאז
 2עט רעשירַארעטיל ס--ּפ ןיא דָאירעּפ
 גנודנירג רעד טימ ןָא ךיז טּבייה טייקיט
 טרעװ רע ןכלעװ ןופ ,"דוי םעד? ןופ
 ,רעטעברַאטימ עטסטנעַאנ יד ןופ רענייא
 :רעד ייר עצנַאג ַא טרָאד טכעלטנפערַאפ
 לעקיזייא? יו ,ךעלהשעמ ןוא ןעגנולייצ
 ?ץָאלקח ,"עגורב ענעטלָאש רַאפ ידע ,"טחֶש
 ?סקלָאפ ןוא עשידיסח ,(1899) "ןעטכישעג
 טשינ ּבױאק יֹו ,ןטכישעג עכעלמיט
 ייווצ ןעשיווצח ,"שידיסחז ,"רעכעה ךָאנ
 ,(1900) 'ןוגינ ַא ןופ לוגלג ַאש ,"גרעּב
 ןופ טּביירש ,ַא"א (1901) "תוּפוח יירדח
 טומעגרעװש לארׂשי ּפ"א טייצ וצ טייצ
 ּפ"א 1902 טריפ ,יױשרַאװ סיוא ףעירּבח
 ןוא טדעטשח" גנולײטּפָא יד ןהיּב יז
 יד גילעפוצ .ל .י פ"א ןוא) "ךעלטדעטש
 ןיא "שדוח וצ שדוח ןופח ןטכיזרעּביא
 םעדא ןופ לַאנרושז ןכעלטַאנָאמ םעד
 רמועּב ג"ל ,("עילימַאפ עשידוי ידח--"דוי
 ןרָאװעג טרעייפעג עשרַאװ ןיא זיא 1
 רעד -- .ּפ ןֹופ ייליּבוי רעטלּפָאט רעד
 עט רעשירַארעטיל ןייז ןופ רעקירעי5

 טניז ,סיוא טזייו ,טנכערעג) טייקיט
 ילֲע ריש ןיז ןופ גנוכעלטנפערַאפ רעד
 ןייז ןעוועג ןיוש זיא רעכלעוו ,"םירמוא
 ןופ רעקירעיפס רעד ןוא (ריש רעטירד
 עטַאד רעד ןופ טנכערעג) טרוּבעג ןייז
 עטשרע יד ןעװעג זיא סָאד ;()1
 ןשידיי ַא רַאפ עיצַאטסעּפינַאמ עכעלטנפע
 ַא ןיא ןעגנַאגעגכרוד זיא עכלעוו ,רעטכיד

 :לבוי סלַא ,גנומיטש רעטרעטסײגַאּב
 ןגָארטעגרעטנוא רעטכיד םעד זיא הנּתמ
 ענייז ןופ עּבַאגסיױא עלופ ַא ןרָאװעג
 ךעלגעמ ןכַאמ וצ ידּכ ןוא "ןעטפירשז
 ,פ ךיז טָאה ,עּבַאגסױא עקיזָאד יד
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 ךיוא .רַארָאנָאה ןופ טגָאזעגּפָא ןצנַאגניא
 ג"פ רעד ןַאד טָאה שיערּבעה ףיוא
 ,"םיבתּכו ס-ּפ ןּבעגעגסיֹורַא "הישוּתח
 ?עגרעּביא ןיא עלעניגירַא ,'ט 10 ןיא

 ס--ּפ .ףַאש לארשי ךרוד שידיי ןופ עטצעז
 --העּפשה ןייז ,רעסערג ץלַא טרעוו ןעמָאנ
 זיּב קידנכיירג ,רעטיירּב ןוא רעפיט ץלַא
 ?ביא רעטרילימיסַא רעד ןופ ןזיירק יד ןיא

 רעטסטנעקרענָא רעד זיא רע ;ץנעגילעט

 רעד ןופ רעריפטרָאװ ןוא רעּבעגנָאט
 ?טגײלעגנָא רעד ,רוטַארעטיל רעשידיי
 עסידי עלַא ןופ רעטעּברַאטימ רעטס

 ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ,ןּבַאגסיױא
 רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא -- "דגיירפז
 :טנפערַאפ רע ואוװ ,גנוטייצ רעד ןופ
 עכעלמיטסקלָאפ ענייז ַא"צ 1904 ןיא טכעל
 ףךיז רע טקילײטַאּב קיטייצכיילג .ןטכישעג
 ןיא ,עסערּפ רעשיערּבעה רעד ןיא ךיוא
 ,"הפוצה" ןופ רָאטקַאדער רעשירַארעטיל
 ,"רודהװ סנַאמשירפ דוד ןיא ךיז טקורד
 רָאטקַאדערטימ ,"חלשהח ,"ףסאיחא חול;
 ָאלָאקָאס םוחנ דובּכל "לבויה רפס? ןופ
 .ּפ טָאה דָאירעּפ םעד ןיא ךיוא .,וו"זַאא
 ןריסערעטניא וצ ךיז טרעהעגפיוא טינ
 :עלקפיוא:טקלָאפ ןופ עגַארפ רעד טימ
 עשידוי ידש 1904 קידנעײנַאּב ןוא ,,גנור
 טרָאד רע טכעלטנפערַאּפ "קעטָאילּביּב
 ןעלקיטרַא ןופ ןעגנוטעּבראַאּב יד ַא
 ,עימעכ ,עיגָאלָאַָאז ,קינַאטַאּב רעּביא
 סיוא ןליפ עכלעװ ,וו"זַאא עיגָאלָאיזיפ
 ןופ ה"ה 6 יד ןופ לייט ןטסערג םעד
 ןופ גנוויװנָא רעד ןָא) לַאנרושז םעד
 לקיטרַא םעד ייּב זיולּב ;רעטעגרַאַאּב יד
 רָאטװַא סלַא ןּבעגעגנָא זיא "רעסַאוװײ
 גנודנירג רעד ךָאנ .(גרעּבמָאנ .ד .ה
 טרעװ (יבצ יקצולירּפ עז) "געווק ןופ
 :טימ עטסטנעָאנ יד ןופ רענייא .ּפ
 רעד ןופ רָאטקַאדער ןוא רעטעּברַא
 רעקיזָאד רעד ןופ גנולײטּפָא:ןָאטעילעפ
 ,ןליופ ןיא גנוטײצגָאט רעשידיי רעטשרע
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 | ןיא דילגטימ סלַא ןיירַא ךיוא טערט
 ,"ןורושיא טפַאשלעזעג-טידנַאמָאק רעד
 גנוטייצ יד ןעמונעגרעּביא טָאה עכלעוו
 ןּבָאה רעּבעגסױרַא עריא יװ םעדכָאנ
 טקילײטַאּב רעטעּפש .,ןגיוצעגקירוצ ךיז
 סָאװ ,ןענַאגרָא עלַא ןיא טעמּכ ךיז רע
 :סטייהיירפ רעד ךָאנ ןויװַאּב ךיז ןּבָאה
 :גוּב רעד ןיא ,דנַאלסור ןיא גנוגעווַאּב
 :יס'99 רעד ןיא ,"גנוטייצסקלָאפז רעשיד
 םעד ןיא ,"טלעוו רעשירַאטעלָארּפװ רעש
 וצ .ו"זַאא "קלָאפ ןשידייז ןשיטסיגויצ
 .*ערעטניארַאפ ןייז טרעהעג טייצ רענעי

 ןופ ,רעטַאעט ןשידיי םעד טימ גנוריס
 עג ןעמונעגּפָארַא ןַאד זיא סע ןכלעוו
 ןיא טָאה סָאװ ,טָאּברַאפ רעד ןרָאװ

 ןייז טרעטשעג רָאי 20 רעּביא ןופ ךשמ
 ס--ּפ יו םעדכָאנ .גנולקיװטנַא עלַאמרָאנ
 רעטשרע רעד -- "ןויסנ רעדע עסעיּפ

 רעשידיסח רעד ןופ תחסונ רעשידיי
 ַא ךָאנ "טייק ענעדלַאג יד/ עמַארד
 :ַאּב ןקיָאד םעד ןופ תסונ ןרעירפ
 .כיד רעד טָאה םענייז קרעװ ןטסטמיר
 ט"א שיערּבעה ןיא טכעלטנפערַאפ רעט

 (1903 "חלשהי ןיא ,"קידצ תיּב ןּברוחײ
 גנוריפפיוא רעד ןיא ןלַאפעגכרוד זיא
 -- ,רעטַאעט ןשידי רעװָאנַארומ ןיא
 ןטסיטרַא יד סָאװ ,םעד תמחמ ךיוא
 רַאפ ןסקַאװרעד ןעװעג טינ ךָאנ ןענייז
 ןיא טײצ רעּבלעז רעד וצ)--עסעיפ ַאזַא
 ןרָאװעג טריפעגפיוא ךיוא "ןויסנ רעדז
 :רָאודניװ ןײז ןיא רענכַאּפש ,ל ןופ
 טימ רעטעּפש ויא ןוא י'נ ןיא רעטַאעט
 סירָאמ ןופ ןרָאװעג טינַאּב 16 רָאיֵא
 רעּבָא ,21--1920 ןָאזעס ּבײהנָא ,ץרַאװש
 גנוגעוַאּב ַא ףיוא .ּפ טּבייה ,(גלָאפרע ןָא

 ןשידיי םעד ןופ גנוּבײהרעד רעד רַאּפ
 ןוא בצמ ןקירעדינ ןייז סיוא רעטַאעט
 ןַא ןָא רע טריפ ןרָאי ןופ ךשמ ןיא
 א רַאפ טפירש ןוא טרָאװ ךרוד עיצקַא
 :ַאּב ןענעק לָאז סָאװ ,רעטַאעט םעיינ
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 רעשידיי רעד ןופ קַאמשעג םעד ןקידירפ
 רעד ףיוא ןייטש לָאז ןוא ץנעגילעטניא

 ?טנַא:רוטַארעטיל רעשיריי רעד ןופ ךייה

 לײטנָא ןויטקַא ןַא טמענ רע .גנולקיוו

 יד ןופ ןעגנומענרעטנוא:רעטַאעט יד ןיא
 רעטעּפש ןוא ןַאמרעה דוד טימ עגנוי
 ,שארּב ןייּבשריה ץרּפ ןוא רעטייוו ,א
 ּבײהנָא ןרעװ גנוריפנָא ןייו רעטנוא
 :ןרָאטַאמַא ןַא ןופ טריפעגפיוא 7
 סרעטקַאנײא ענייז קצָאלּפ ןיא עּפורט
 רע ,"רעטסעװש ידח ןוא "טנערּב סעי
 יטַאמַארד רעד רַאפ ןָא ךיוא טּביירש
 םעד ןַאמרעה דוד ןופ עידוטס רעש
 טפיוהרעד ,"רעינַאּפמַאש6 רעטקַאנײא
 :רעדלָאג רעדע ףיוא רע טעּברַא רעּבָא
 רעד ןופ ןטנַאירַאװ עטשרע יד) "טייק רענ
 ?טנפערַאפ--זרעפ ןסייוו ןיא ןיוש--עמַארד
 יד ּב"מז ןיא ןוא "טפנוקוצי ןיא טכעל

 עמַארד רעד ףיוא ןוא (1/ ,1907 ,"טלעוו

 רעכלעו ,"קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנײּבװ

 עכעלסילשסיוא ןַא ןּבעגעגוצ טָאה רע
 :רַאפ טשרעוצ) ןפַאש ןייז ןיא גנוטײדַאּב
 ?גנוטײצ-נַאמָארע רעד ןיא טכעלטנפע
 םרָאפכוּב ןיא סױרַא ןױא ןַאד ,7
 ?טנפערַאפ ,("עלַא רַאפ רעכיב; ג"פ ןופ

 קרעװ שיטַאמַארד טירד ןייז ךיוא טכעל
 ףיוא שילַאּפ ןיא; -- דָאירעּפ םעד ןופ

 ?טַאנָאמ עשירַארעטילא ןיא) "טייק רעד
 1908 רעמוז ףוס .(1 ,1908 ,"ןעטפירש
 :ָאנרעשט רעד ןיא ךיז רע טקילײטַאּב
 רע רעכלעװ ףיוא ,ץנערעפנָאק רעציוו

 ,רעציױרַאפעציװ רעטלײװעגסױא ןיא
 ואו ,עדער עטנַאקַאּב ןייז טרָאד טלַאה
 וצ גנויצַאּב עײנ ןייז טרילומרָאפ רע
 ןעעדיא ענייז ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד
 יד .רוטַארעטיל רעשידײי רעד ןגעװ
 ןעעדיא עקיזָאד יד ןוא גנויצַאּב עקיזָאד
 ענייז ןיא ךיוא קורדסיוא םוצ ןעמוק
 רעשידוי רעדא ןיא ןעייסע ןוא ןעלקיטרַא
 סױרַא טיג רע סָאװ ,"טפירשנעכָאװ
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 ןוא ('מונ 4 ןיולּב סױרַא) 1909 ּבײהנָא
 ּב"מז עשירעלטסניק:שירַארעטיל יד ןיא
 ,ז --1 ,1910 ,"סערגָארּפא ג"פ) "שידויז
 טָאה .ּפ סָאװ ,ןּבַאגסױא עטצעל יד
 :עפער ענייז ןיא ךיוא יו ,(טריטקַאדער
 טפָא רעיײז ןַאד טלַאה רע סָאװ ,ןטַאר
 עשידיי ערעסערג יִד ןיא ןוא עשרַאװ ןיא

 ,דנַאלסור ןוא עטיל ,ןלױּפ ןופ סרעטנעצ
 ,לשמל) דנַאלסױא ןיא ךיוא ןטלעז ןוא
 ךיז ןגעלפ עכלעו ןוא (1911 ןיוװ ןיא
 .סעפינַאמ עטרעטסײגַאּב ןיא ןעלדנַאװרַאפ

 ןוא רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ סעיצַאט
 :עּבעל רעד .,ןוּבירט ןטסקידנעמַאלפ ריא
 רעשידי רעדעי ןופ וורענ רעטסקיד
 :ַאיציניא רעלערוטלוק = ךעלטפַאשלעזעג
 =רַאװ יד רעציזרַאפ סלַא ,ּפ טריפ ,עוויט
 רעשידיײװ רעד ןופ גנולײטּפָא רעוועש
 טינ טרעה ,"טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל
 ?טסניק ןשידיי ַא רַאפ טייקיטעט ןייז ףיוא
 :ַאעט ַא טריזינַאגרַא ,רעטַאעט ןשירעל
 טרָאפ ,טעיצקַא ףיוא טפַאשלעזעג:רעט
 טכוזַאּב ,ןעגנוזעלרָאפ ףיוא םעד ּבילוצ
 טימ ןריסערעטניארַאפ וצ ּב"טּפ ךיוא
 זגורּב רעּבָא טרעוו ,ןטַאנעצעמ ךַאז רעד
 סעדערטגנוסירגַאּב עשיסור יד רַאפ
 :ילעטניא רעשידיי רעקיטרָאד רעד ןופ
 ,םיא דובּכל טעקנַאּב םעד ףיוא ץנעג
 ךיז טזָאל ןַאלּפ:רעטַאעט םעד ןופ ןוא
 :עּפס יד םגה ,סיוא טשינרָאג ףוס:לּכ-ףוס
 :ילדָּפ .ַא ןופ) עיסימָאק:ץנַאניפ עלעיצ
 ןושרג ר"ד ןוא ןָאזדיװַאד חנ ,יקסוועש
 ןעמוקַאּב טַאהעג ןיוש טָאה (ןיוועל
 ןעמוס עסיוװעג ,דנַאלסור ןופ טּפיוהרעד

 .רעטַאעט ןטנַאלּפעג םעד רַאפ טלעג
 םעד ןופ רעקַאלפפױא םעד תעשּב
 יֵמַאְק ןייז טימ םזיטימעסיטנַא ןשילױּפ
 םעד ןוא ?סעקַאװטילװ יד ןגעק עינַאּפ
 טָאה ןדיי ףיוא טָאקיָאּב םענעמוקעגכָאנ
 ?סיַצילּבוּפ עוויסנעטניא ַא טלקיװטנַא ,ּפ
 ןופ רעטעּברַאטימ סלַא טייקיטעט עשיט
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 טײצ רענעי וצ זיא רעכלעוו ,"דניירפ

 .עשיַאװ ןייק ןרָאװעג ןגָארטעגרעּבירַא
 רעד ןגעק ּפמַאק ַא רע טריפ לעיצעּפס

 ?שידי רעשירעטפררַאפ ןוא רעשינדחּפ
 רעטלוּב ץלַא ןוא עיצַאלימיסַא רעשיליוּפ
 לָאיצַאנ ענייז סיוא ןַאד ךיז ןריזילַאטסירק
 רעגנע ץלַא ,ןעעדיא עשיטסיקלָאפ:לַאנ
 רענרעדָאמ רעד טינ ךיז רע טדניּברַאפ
 טרעװ סָאװ ,גנוגעװַאּב-רוטלוק רעשידיי
 ,םוישידי סלַא טנכײצַאּב טכַאפנײארַאפ

 ַאשרַאװ רעד טימ קימעלָאּפז ןייז רַאפ
 לטיט ַאוַא רעטנוא) ?עיצַאלימיסַא רע
 =קיטרַא ענייז ןופ גנולמַאז ַא סױרַא זיא

 ?רַאװ ,"דגיירפח ןופ קורדּפָא סלַא ןעל
 יד רעכלעװ ןופ ,38 ז"ז ,1911 ,עש
 רעד רַאפ ןעזעג טמיטשַאּב זיא הסנכה
 ("טפאשלעזעג רעשירַארעטיל רעשידיי;
 טימ טקילפנַאק ןטקעריד א ןיא רע טמול
 יד רעּבָא ,'ענימגי "רעשידײא רעד
 ענימג רעד ןופ םיסנרּפ עשירָאטַאלימיסַא

 סעיסערּפער ןדנעוװּוצנָא טינ טרָאפ ןגַאװ
 ןטסטּבילַאּב םעד--"ןטמַאַאּבצ רעייז ןגעק

 =סקלָאפ ןוא רעטכיד ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי
 טימ גנודניּברַאפ ס --ּפ זיא ךָאד ..רעריפ
 סנייא "לּביטש:םיתמח רעװעשרַאװ סעד

 ןייז ןיא ןעלטיּפַאק עטסקירעיורט יד ןופ
 ןיא טעּברַא עכעלגעטגָאט עיורג יד ,ןּבעל
 טָאה רעגייז א 3 זיּב 9 ןופ ענימג רעד
 טינ ןוא ,טקירדעג רעווש רעטכיד םעד
 .ּפָא ןגעװ טכַארטעג רע טָאה לָאמנייא

 ענייז רעּבָא ,עלעטש רעד ןופ ךיז ןגָאז

 ?נעמענ ,ןזָאלרעד טינ וצרעד ןגעלפ דניירפ
 רעד .עגַאל עלעירעטַאמ ןייז טכַא ןיא קיד
 עשידיסח=שירָאטַאלימיסַא יד ןופ םישזער
 זַא ,טייוו יֹוזַא ןעגנַאגרעד זיא םיאּבג
 וליפַא ןּבָאה לָאמעלַא טינ טגעלפ רע
 ,טעטש יד ןכװַאּב ןצ טייקכעלגעמ יד
 ןדַאלנײא רדסּכ םיא טגעלפ'מ ןיהואוו
 סָאד ;ןעגנוזעלרָאפ ןוא ןטַארעפער ףיוא
 סָאװ ,תוּביס יד ןופ ענייא ןעוועג ךיוא זיא
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 וצ ןַאלּפ ןייז ןופ ןרָאװעג טשינרָאג זיא סע
 ?רעמוז זיולּב ,י"א ןייק ,עקירעמַא ןייק ןרָאפ
 ןופ רָאי 12 עטצעל יד רע טגעלפ טייצ
 ןכלעװ ,ּבױלרוא ןַא ןעמוקַאּב ןּבעל ןייז
 ןיא ןעגנערּבוצ בור סָאד טגעלפ רע
 יד ןשיװצ ךיז ןעורוצּפָא דנַאלסױא
 ץייווש רעד ןיא ןטפַאשדנַאל עקיטכערּפ
 :עגנָא (1902 טניז) ןייז ןלייה וצ רעדָא
 טינ .רעטרערוק יד ןיא ץרַאה ןכירג
 יב טָאה ענימג יד סָאװ ,ףיורעד קידנקוק
 ןופ טיצ עטסעּב יד טּבױרעגקעװַא 5
 טעמּכ ןופ ךשמ ןיא םענייז גָאט ןדעי
 ןענופעג לָאמעלַא ךָאד .ּפ טָאה ,רָאי 5
 רעשירַארעטיל ןייז רַאפ רָאנ טינ טייצ
 רעטיײרּב ַא רַאפ ךיוא רָאנ ,טייקיטעט
 ,טעּברַא רעלערוטלוק * ךעלטפַאשלעזעג

 ?געטניא סרעדנוזַאּב ןרָאװעג זיא עכלעוו
 ןּבעל ןייז ןופ ןרָאא עטצעל יד וויס
 רעשירַאצ רעד ןופ זיא'ס יװ םעדכָאנ
 עשידיײק יד ןרָאװעג טכַאמרַאפ טכַאמ
 זיאס ןוא "?טפַאשלעזעג עשירַארעטיל
 / ?בירגעג (ָאריּפַאש ןסיג ןסיוועג ַא ןופ)

 :וַצ .ּפ טָאה ,"רימזה רעד? ןרָאװעג טעד
 רעטעּפש ןוא רעציזרָאפעציװ סלַא טשרע
 ?רימזהח םעד טלדנַאװרַאפ רעציזרָאפ סלַא

 רעד ,רעטנעצ:רוטלוק ןקיטכיװ ַא ןיא
 טפַאשלעזעג:רוטלוק רעשידיי רעקיצנייא
 ןיא ןעגנוזעלרָאפ ענייז .עשרַאו ןיא
 ףיוא סעדער עטריזיװָארּפמיא יד ,"רימזהז
 ןענייז "ןטנװָאלטסעקח עטמירַאּב ןַאד יד
 ,עלַא יד רַאפ גנויצוצ עטסערג יד ןעװעג
 לעניגירָא ןַא ןרעה וצ טרַאגעג ןּבָאה סָאװ
 ןַאד ךיז טָאה .ּפ ,טרָאװ שידיי קידעּבעל

 רעד טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיוא
 :ידי רעד טימ ,עיפַארגָאנטע רעשידיי
 עגנוי יד טציטשעג טָאה ,טסנוק רעש
 יד טריזירַאלוּפָאּפ ,רעקיטסַאלּפ עשידיי
 טריטיגַא ,ייומ ןשידיי ַא ןופ .עעדיא
 סערגנַאק ןשידי םענײמעגלַא ןַא רַאפ
 ןגָארטעגמורַא ךיוא ךיז טָאה רע .וויזַאא

 2012 ץרּפ

 ןשידיי ןסיורג ַא ןדנירג וצ ןַאלּפ ַא טימ
 +ייׁשַע לָאז סָאװ ,לַאנרושז ןשירַארעטיל
 :עמַא ןוא עשרַאװ ןיא קיטייצכיילג ןענ
 ייוצ עקיזָאד יד ןדניּברַאפ ןוא עקיר
 :נעצ עשירָארעטיל עשידיי עטסקיטכיוו

 טשרע זיא ןַאלּפ רעקיזָאד רעד .סרעט
 ?רַאפ סָאמ רעסיועג ַא ןיא רעטעּפש
 לַאנרושז םעד ךרוד ןרָאװעג טכעלקריוו
 ןופ ןּבעגעגסױרַא ,"טלעוו עשידוי ידז
 ,ּפ ןכלעוװ וצ ,ןיקצעלק .ב ג"פ רענליוו
 .רַאפ ,טנעָאנ ץנַאג ןענַאטשעג הליחּתכל זיא
 =טעלעּב עקינײא ץוחַא טרָאד טכעלטנפע

 ענײז ןופ ענייא יװ ,ןכַאז עשיטסיר
 רעדװ ןטכישעג עכעלמיטסקלַאפ עטצעל
 ";ונורכזח ענייז ,"טניוו ןטימ הרוּת ןיד
 ?רעניא ַא ךָאנ .ּפ זיא 1912 ןיא .ַא'א
 ןיא "דניירפ ןופ רעּבירַא ּפמַאק ןכעל
 ,גנַאגרעּביא ןקיזָאד םעד ןיא ,"טנייהמ

 ּױוצ טכַארּבעג וּתעשּב טָאה רעכלעוו
 יד ןוא ן--פ ןשיװצ זגורּב ןליטש ַא
 טזייוו ,ןּבָאה ,ןזיירק עלַאקידַאר עשידיי
 טליּפשעג עלָאר עטצעל יד טינ ,סיוא
 לוש ןיא קירוצא ןופ ןעגנומיטש עסיוועג
 םעד טשרעהַאּב ןַאד ןּבָאה סָאװ ,"ןײרַא
 ןדייר וצ גנַאלרַאפ רעד ךיוא יװ ,רעטכיד
 םעד ןופ עירָאטידױא רעטיירּב רעד וצ
 =עג יד וצ רָאנ טינ ,"טנייהז ןקיטלָאמעד
 ,"רניירפע ןופ רעזעל סעּפורג ענעּבילק
 טול ךָאנ וצרעד טָאה גנוטייצ עכלעוו
 :ַאּפ םוש ןייק טַאהעג טינ גנוניימ ס--ּפ
 ךָאד ךיז ידּכ רעּבָא .לַאעריא ןוויטיז
 "טגײהװ ןיא ןצענערגוצּפָא זיא:סעייוו
 רעד ןעועג ןַאד זיא ױעכלעוװ ,אפוג
 ןופ טנַאטנעזערּפער רעטסנכָארּפשעגסיױוא
 ,עּפָארײא ןיא עסערּפ רעלעג רעשידיי רעד
 ןיא טקורדעג ןעלקיטרַא ענייז .ּפ טָאה
 גנולײטּפָא ערעדנוזַאּב סלַא גנוטייצ רעד
 קידנרירַאּב ,"עלעקניוו ןיימ ןיאא ט"א

 ?רַאפ רעייז ןיוש ןַאד יד טּפיוהרעד
 יװ ,ןעגנוִיצַאּב עשידיי:שילױּפ עטפרַאש |
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 ?רוטלוק עשידיי עטסקינייװעניא יד ךיוא
 :רַאטימ סלַא ךיוא רעּבָא ןעמעלּבָארּפ
 טינ ךיז .ּפ טָאה "טנייהװ ןופ רעטעּב
 *נוגייצרעּביא ענייז ןופ ןגָאזּפָא טנעקעג
 טמַארגעג טינרָאג ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ןעג
 טײקכעלשידי רעשיפיצעפס רעד טימ
 זיא שיטסירעטקַארַאכ) גנוטייצ רעד ןופ
 ףיאע :"עלעקניווע ןיא גנורעלקרע ןייז
 ןזיב ןכער ןוא יטש ,ןענַאטשעג ןיִּב
 ןעייר יד ןיא ןייטש וצ גוצ:םעטָא ןטצעל

 ?טרָאפ:לַאקידַאר ןרַאפ רעפמעק יד ןופ
 זיא וצרעד ;("קנַאדעג ןשידיי ןכעלטירש
 ןּביירש רעגייטש רעקיטרַאנגייא ןייז ךיוא
 םעד רַאּפ טסַאּפעגוצ ןעוועג טינ רָאג
 טכוועג טָאה עכלעוו ,גנוטייצ ַא ןופ ליטס
 ?לּכ:ףוס ןוא ,םלוע םוצ ןזָאלוצּפָארַא ךיז
 זיא ןוא "טנייהז םעד טזָאלרַאפ ,ּפ טָאה ףוס

 "יןגיירפ. ןיא ןטעדטעגנײרַא רעדיוו 3
 עינַאּפמַאק:לַאװ רעד ןיא .("ןעּבעל סָאדו)
 ןעוו ,עמוד רעשירַאדוסָאג רעט4 רעד וצ
 ךיז טָאה םזיטימעסיטנַא רעשיליוּפ רעד
 ןעמונעג .ּפ טָאה ,טעװעדליװעצ שממ
 ?סיוא סלַא טרירוגיפ ,לײטנָא ןוויטקַא ןַא
 ןעזעגסיורָאפ וליפַא ,(ןַאמלַאװ) רעּבײלק

 ;נַאק סלַא ןזיירק עסיוועג ןופ ןרָאװעג

 רעדייא) טַאטוּפעד-עמוד ַא רַאפ טַאדיד
 ףיױא טלעטשעגּפָא ךיז ןּבָאה ןדיי יד

 ןשילױּפ םעד ןופ רוטַאדידנַאק:הרשּפ רעד
 ;רעקַאלפעצ רעד .(ָאללעגַאי טסילַאיצָאס
 יַאקע רעד ,ּפמַאק רעשידיי:שילױּפ רעט

 עצעה עדליװ יד ,טָאְקיִאּב רעשימָאנ
 יליוּפ ענעזעוועג דצמ ןליפַא ןדיי ףייא
 ףיוא טכַאמעג ןּבָאה ןטסיסערגָארּפ עש

 זיא רעכלעוו ,קורדנייא ןרעווש ַא ן--ּפ
 .סיוא ןטימ רעקידנקירד ךָאנ ןרָאװעג
 ,תופידר יד ,המחלמ:טלעוו רעד ןופ ךָארּב
 ףיֹוא ןָאטעג טָאש ַא ןַאד ךיז ןּבָאה סָאװ
 רעצ רעד ,גנורעקלעּפַאּב רעשידיי רעד
 םיא ןּבָאה עזָאלמײה יד ןופ טנלע ןוא
 ןּביולג רעצלָאטש ןייז .ןכָארּבעצ ןצנַאגניא
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 =עֵצ ןיא טפנוקוצ רעקיטכיל רעד ןיא
 ןעגנומיטש:שואי ןוא ןרָאװעג טלסיירט
 ןּבעל ןוא ּביײל טימ ,טשרעהַאּב םיא ןּבָאה
 ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןַאד ךיז רע טָאה
 ןופ תונּברק יד רַאפ טעּברַאסּפליה רעד
 ֹוצ תועשיר רעד ןופ ןוא המחלמ רעד

 ןיא *"רימזהז םעד טלדנַאװרַאפ ,ןדיי

 ןוא ענענורטנַא יד רַאפ טלקמ:םוקמ ַא

 )ךעלטעטש עשידיי יד ןופ ענעגירטרַאפ
 רעד ףױא רעיטש וצ טקנעשעגקעװַא
 טָאה רע סָאװ ,תונּתמ עלַא עיצקַאספליה
 רערערַאפ ענייז ןופ ןעמוקַאּב טַאהעג
 ףיז רע טָאה רעּבָא טּפױהרעד ,וו"זַאא
 :ניק יד ןשיװצ טעּברַא רעד ןּבעגעגּפָא
 ןשיװצ ןעוועג ,עזָאלמײה יד ןופ רעד
 רעשידי רעטשרע רעד ןופ רעדנירג יד
 רעדיל ייז רַאפ ןּבירשעג ,ייז רַאפ לוש

 רע טָאה טיײצ רעּבלעז רעד וצ .וו"זַאא
 רעד ףיוא ןטעּברַא וצ טרעהעגפיוא טינ
 ,שידיי ןיא תוליגמ יד ןופ גנוטכידרעּביא
 ןבױהעגנָא טַאהעג ךָאנ טָאה רע סָאװ
 ?רעּביא ןייז) רעירפ רָאי עכעלטע טימ

 ַא טימ "םירישה רישפ ןיפ גנוטכיד
 ןיא קרעװ םעד ןופ זילַאנַא םעיונעג
 ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טשרעוצ

 קיסיילפ סרעדנוזַאּב ,(1912 "טפנוקוצא
 ןורעפ עטמַארגעג יד ףיוא טעּברַאעג
 ןופ גנוצעזרעביא רעשידי ןייז ןופ
 ןײװנלעטש טָאה רע עכלעװ ,"תלהקי
 :רַאפ ,לָאמ רעגנילדנעצ טעּברַאעגרעּביא
 עטצעל עניײז ןופ ענייא טכעלטנפע
 ןיא הליענק -- עקסערָאמוה יד ,ןכַאז
 44 ,1915 ,"טלעוו עשידויט "םנהיג
 ביד םעד רַאפ שילָאּבמיס יװ זיא סָאװ
 ערעװש יד רענָא .אפוג לרוג סרעט
 ?ץג ןייז טרינַיור ןּבָאה ןעגנוּבעלרעּביא

 לוח גָאט ןטירד םעד ,תּבש ןוא טנוז
 =רעדניא רעגייז ַא 9 ּבלַאה ,חסּפ דעומה
 ןופ ןּברָאטשעג גנולצולּפ רע זיא ירפ
 ,שיטיּביירש  ןייז ייּב ,עקַאטַא:ץרַאה ַא
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 :רעוו יד .טנַאה רעד ןיא ןעּפ רעד טימ
 לו ןעקנַאד ,רעליטש רעליטשי רעט

 ןזרעפ:ּבײהנָא יד -- סיוא טזייוו .,"...רע
 :עג רעטעּפש ןּבָאה עכלעװ) דיל ַא ןופ
 עיגעלע רעד רַאפ ויטָאמטייל סלַא טניד
 ,ענוזיצַאק רעטלַא ןופ טוט ס--ּפ ףיוא
 רעקיזומ ןופ -- ָאירט ַא רַאפ טרינָאּפמָאק
 עטצעל יד ןעװעג ןענייז ,(וָאיל ָאעל

 רעד -- ,.רעטרעוו ענעּבירשעגגָא םיִא ןופי
 רעצנַאג רעד ףיוא טיוט ס--ּפ ןופ םשורי
 :ַאּבמוא ןַא ןעװעג ויא טלעװ רעשידיי
 רעכלעוו ןיא ,היוול ןייז .רעכעלּבײרש
 100,000 זיּב טקילײטַאּב ךיז ןּבָאה סע
 עקידנקידײלַאּב יד ץָארט זיא ,ןשטנעמ
 ,טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ ןעגנורעטש
 :רעיורט םעד טּביױלרעד טינ טָאה עכלעוו
 ,טָאטש ןופ ןסַאג עלַאּפיצנירּפ יד רעּביא גוצ
 ןופ ןלַאפסױא עשינַאגילוכ יד ץָארט
 ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ןעגנוינסַאג עשילױופ
 רעד ןיא ןסירעגנײרַא ןליּבָאמָאטװַא טימ

 :ידיי רענעעזעג טינ ךָאנ ,רערעייהעגמוא
 :ייטש ריא ןפרָאװעגכָאנ ,עיסעצָארּפ רעש
 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ,וו"זַאא רענ

 :יזָאד יד .עיצַאטסעפינַאמ רעזָאידנַארג ַא
 :ילֲאּפ ערעדנַא ייּב ,עיצַאטסעּפינַאמ עק
 :רעּביא ךיז טָאה ,ןשינעטלעהרַאפ עשיט
 ןיא ןסַאג רעװעשרַאװ יד ףיוא טרזחעג
 ןופ גנונעפע רעד וצ -- םֹורָא רָאי 0
 ,1925 20/ש םעד ,טנעמונָאמ-.ּפ םעד
 קרעװ םעד ,"ץרפ:להואי םעד וצ ןעוו
 ,ַאגעשטסָא םהרבא רָאטּפלוקס םעד ןופ-
 ,ּפ ןופ רבק ןעמַאזניימעג םעד ףיוא
 ןגיוצעג ךיז ןּבָאה ,יקס-נַא ןוא ןָאזעניד
 שארּב ןשטנעמ רעטנזיוט רעגנילדנעצ
 טיג סעיצַאגעלעד רעטרעדנוה טימ
 ןופ ךיוא רָאנ ,עשרַאװ ןופ רָאנ
 ףךיױא ,ןלױּפ ןופ טעטש ערעדנַא עליפ
 טױט םעד טניז .ו"זַאא דנַאלטעל ןופ
 ַא ןרָאװעג ןיוש זיא רעטכיד םעד ןופ
 טלעװ רעשידי רעצנַאג רעד ןיא גהנמי
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 .וַצּפֶא טײצרָאי ןייז ןופ גָאט םעד ןיא
 :ךיוו ,סעימעדַאקַא.ּפ עמעלרעייפ ןטלַאה
 ןעוטפיױא עגייז ןוא קנעדנָא ןייז ןעמ
 .לוק ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ
 ךיוא ,עסערּפ רעד ןיא ןעלקיטרַא רוט
 ןעמָאנ ס--ּפ ףיוא ,ןּבַאגסיוא עלעיצעּפס
 םיבושי עשידיי עלַא ןיא טעמּכ ןענייז
 ענעדיײשרַאפ ןפורעגנָא טלעװ רעד ןופ
 ,סעיצוטיטסניא:רוטלוק ןוא :סגנודליּב
 ןייארַאפ רעד ךיוא ַא"צ ,וו"זַאא ןלוש

 ןיא ;י"נ ןיא רעגיײרש עשידיי יד ןופ
 ;רָא רעד ןופ -- טוט ןייז ךָאנ זיא ּב"טּפ
 :לעזעג רעשירַארעטיל רעשידייפ רעקיט
 :ץיצעפס ַא ןרָאװעג טעדנירגעג "טפַאש
 ,רוטלוק רעשידי  רַאפ "דנָאפ-.ּפ. רעל
 ערעטעּפש יד ּבילוצ ךיז טָאה רעכלעוו
 טָאה רע רעדייא ,טרידיווקיל ןשינעעשעג
 עסיורג יד ןכעלקריוורַאפ וצ ןזיװַאּב
 עקינײא ןיא .,רענעלּפ עשירעגעלרַאּפ
 קסירּב ,ץשָאמַאז יװ ,ןלױּפ ןיא טעטש
 :גטַאד ןיא טעטש ייר רעצנַאג ַא ןיא ןוא
 ןפיוא ןסַאג ןַאהרַאּפ ןעניײז דנַאּברַאפ
 ןפורוצנָא גָאלשרָאפ רעד) .9ּ ןופ ןעמָאנ
 עשרַאװ ןיא סַאגיַאנַאילגעצ יד 9
 טייהרעמ רערענַאיצקַאער רעד ןופ ןיא
 ןפרָאװעגּפָא טַארטָאטש רעװעשרַאװ ןופ
 רעד ןופ גָארטפױא ןטױל .(ןרָאװעג
 רַאפ טַאירַאסימָאק םעד ןופ עיצקעסדִיי
 טימ ןיא קסּבעטיװ ןיא גנודליּבסקלָאפ
 רעלטסניק רעד קירוצ רָאי עכעלטע
 טעּברַא רעד וצ ןטערטעגוצ רעזָארּב ,א
 לָאז סָאװ ,ן-ּפ לָאמקנעד ַא רעּביא
 ןופ םענייא ףיא ןרעװ טלעטשעגפיוא
 יו טקנוּפ -- .ןרַאװלוּב רעקסּבעטיװ יד
 טרירטנעצנָאק .ּפ טָאה ןּבעל ןייז יב
 ?עטיל עשירי עצנַאג יד ךיז םויַא
 ןײז ןכָאנ יא יֹוַא ,טלעװ עשירַאר
 יד ןרָאװעג רעניז ןעמָאנ רעד טוט
 יד ךיז םורֲא טקינײארַאפ סָאװ .,ןָאֿפ
 רעשידי רעד ןופ תוחוּכ עקידעּבעל
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 :שידי רעשיועפעש רעד ןופ ,רוטליק

 יד ןופ רענייא -- .עיגרענע רעלַאנָאיצַאנ

 ,ןטייצ עלַא ןופ רעטכיד עשידיי עטסערג

 ןוא םירפס:רכומ עלעדנעמ טימ ןעמַאזוצ

 רעשיד" רעד ןופ רעפעש רעד ע"ש

 רע רשפא ךָאנ .ּפ טָאה ,רוטַארעטיל

 .ּפִא עטריזינַאנַאק יד ןענופעג טינ םויה

 רעזנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא גנוצַאש

 טייקיטייזליפ רעד ּבילוצ -- רוטַארעטיל

 ןפַאש ןייו ןופ טײקיטלַאטשעגליפ ןוא

 ןײו ןופ תוריתס ןוא ןגַאזגיז יד ּבילוצ

 רעּבָא .טעטילַאודיוװידניא רעשירעטכיד

 טַאהעג טָאה .ּפ סָאװ ,גנוקריוו רעד ןיא

 רעשידיי רעד ןופ גגומירופסיוא רעד ףיוא

 טרעיור עכלעוו ,גנוקריוו ַא ,רוטַארעטיל

 רע טָאה .גָאט ןקיטגייה םעד זיּב ךָאנ

 זיא ,פ .טינ ןכײלג ןייק ךיז וצ סלַאפנלַא

 ,תועּפשה ןופ רעטנעצ ַא ןעוועג לכ:טדוק

 ןלַארטש עקיטסייג יד רַאּפ זָאלגנערּב ַא

 רעסיורג רעד רעּבָא וצרעד ,עכַאּפע רעד ןופ

 ?םֹוא ַא ,רעלטסניק-ןעעדיא ןוא :רוטלוק

 ךיוא זיא ןוא רעטסיימ רעכעלכיילגרַאפ

 ןגיטשעגרעּביא טינ םויה:דע טסיליטס טלַא

 קורדסיוא םעד טיול -- זיא .ּפז ,ןרָאװעג

 רוטַארעטיל עשידיי יד -- רעגינ ,ש ןופ

 רעד ןופ ןָאפ יד ,גנוגעוַאּב רעד ןיא
 סעגּפַא טָאה רע ;רוטַארעטיל רעשידיי

 רעשידי רעד ןופ ןצענערג יד טפַאש
 ןדנוּבעגוצ ןעוועג טינ זיא ,רוטַארעטיל
 ןבעל ןשידי םעד ןיא הטיש ןייא ןצ

 עלַא טוװרּפעגסיוא טָאה ,ןפַאש ןוא

 ַא :ןעגנוטכיר ןוא ןעמרַאפ עכעלגעמ

 ןופ רעכַאלּפָא ןַא ,ליּכשמ ַא טסילַאער

 :גַאמָאר רעד ןרָאװעג רע זיא ,למיירטש
 ןופ רעגנעהנָא ןַא ;תודיסח ןופ רעקיט

 ןיא ,שִיערּבעה ןופ ,"ךַארּפשסדנַאלא רעד

 רעײג רעד ןופ רעיוּב ַא ןרָאװעג רע

 רַאפ רעּפמעק ַא ,רוטַארעטיל רעשידיי !
 םעד ןופ רענעק ַא ;םזישידי םעד'

 ,שידיײ:סקלָאּפ ןרָאלק ןוא ןטושּפ ,ןטיירּב
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 םעד ןופ רעטָאפ רעד ןרָאװעג רע זיא
 --+"שידיי ןשיטנעגילעטניא ןלעודיווידניא

 טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז ןּביױהעגנָא
 רד .ּפ טָאה ,שיערּבעה ףיוא םיריש טימ
 ?פיוא ןטסנעש םעד ןוא טפַארק עטסכעה

 ןטצעל ןויּב ;שידיי ןיא טכיירגרעד ילּב
 :ערטש ַא ןוא רעכוז ַא ןּבעל ןייז ןופ גָאט

 ןיפ ןעגנורּפשעגרעביא רע זיא ,רעּב
 רעקידעּבעל רעד רעּבָא ,ליטס וצ ליטס
 גנַארד רעד ,רוטַארעטיל וצ סערעטניא
 ,ץלַא וצ טפַאשּביל עפיט יד ,ןפַאש םוצ
 ביל ַא ,ןּבױהרעד ןוא ןייש זיא סָאװ
 עלַא רעּביא טרינימָאד טָאה סָאװ ,טּפַאש
 :ַאנ רעשימרוטש ןיײז ןּופ ןטפאשנרייל
 +גַאמ טקריװעג רָאנ טינ טָאה סָאד--רוט
 יּתעשֹּב זיא סָאװ ,ץלַא ףױא שיטעג
 ןיא שירעפעש ןוא קידעּבעל ןעוועג
 ךיוא .םיא טָאה רָאנ ,טלעװ רעזנוא
 *נעזרעפ רעטסערג רעד רַאפ טכַאמעג
 רַאפ ,רוטַארעטיל רעזנוא ןיא טייקכעל
 רעשירַארעטיל רעד ןופ רעטָאּפ םעד

 ענעדיישרַאפ יד ןיא קידנעייטש .החּפשמ
 רעד רעטנוא ןּבעל ןייז ןופ תופוקת
 =ַאּפ ,ןעעדיא ענעדײשרַאפ ןופ גנוקריוו
 ,עשיטעטסע ןוא עשילַארָאמ ,עשיטיל
 ןגָארטעגנײרַא לָאמעלַא רעּבָא רע טָאה
 ףושיּכ םעד ןוא ןערּב םעד ןפַאש ןייז ןיא
 =געורעפ רעשירעלעטשטפירש ןייז ןופ
 ןרעטסומ ןּבעגעג רדספ ןוא טייקכעל
 --.שידיי ןיא רוטַארעטיל רענדעדַאמ ַא רַאפ
 ןפַאש ס--פ רעכלעװ טול ,עמעכטס יד
 ;לשמל) ןדָאירעּפ ףיוא טלייטעגנייא טרעוו

 ףךרע ןַא זיּב -- דָאירעּפ רעשיליּכשמ

 --דָאירעּפ רעשיטסילַאיצַאס ,11 :94-+3
 סו ,111 ;ךעלטעלּב?בוט:םוי יד ןופ טייצ יד
 זיּב ךרע ןַא--דָאירעּפ רעשיטנַאמָאר:שיד
 --דָאירעּפ רעשיטסינָאיסערּפמיא ,זׁש 7
 רעסיורג ַא ןיא זיא ,(1914 זיּב ךרע ןַא
 ,ןטלַאהעגסיוא טינ ןוא עכעלטסניק ַא סָאמ
 רעד ןיא ,קרעוו-טויּבעד ןשידיי ןייז ןיא ןיוש
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 טימ ךיילגוצ ןעגנילק ,"שינָאמא עמעָאּפ-
 ךיוא ןצנעדנעט עשיליּכשמישיסרוקיּפא יד

 ;רענעט עשיטסימ וליפא ןוא עשיטנַאמָאר
 םוצ דנוּבוצ ןייז ןופ טיײצ רעד ןיא
 עטסנעש ענײײז רע טּפַאש םוילַאיצַאס

 ןיא) "םידיסח תנשמי ןלעװַאנ עשידיסח
 :םויא יד ןיא) "םילּבוקמק ןיא ("ץחהא
 רעקיטרַאנגייא ןייז ואוו ,("ךעלטעלּב:בוט
 ןיא קורדסיוא ןטסכעה םוצ טמוק ליטס
 ןפיא רעטשרע רעד טקעלּפטנַא רע ואוו

 עכעלרעניא יד געװ ןשירעטכיד ןייר
 *ידרעּכ סָאװ .תודיסח ןופ טייקנייש
 ןעמוקעג רעטעּפש טשרע זיא יקסוועשט
 ןוא ןעקנעד ןופ געוו ןפיוא וצרעד
 ןעוועג עיּפשמ טז ןייז ןופ ןַאד טשרע
 :סיוא רעמ טימ ךיז לָאז רע .ן--ּפ ףיוא

 :טסיאוַאּב ןלופ ןטימ ןוא טײקנטלַאהעג

 ןופ טיּבעג סָאד ןטעּברַאַאּב ןעמענ ןייז

 :נײק .ּפ ויא דיסח ןייק םגה ,תודיסח
 רָאטקעּפס יװ ןוא ,ןעװעג טינ לָאמ
 םיא סָאװ ,וליפא טרעױדַאּב ,טלייצרעד
 ַא ןיא ןּבעל וצ ןעמוקעגסיוא טינ ויא
 ןייז יו םעדכָאנ רעּבָא .הביבס רעשידיסח
 :עג טקידנערַאפ ןיוש זיא "שידיסחפ לקיצ
 רעד+ עמַארד יד ןָא רע טּביײרש ,ןעוו
 רעדיוו ןיוש זיא ץנעדנעט יד ואוו ,"ןויסג
 :יסח םעד ןסיײרוצרעטנורַא :עשיליּכשמ ַא
 'ןופ ןָאפ ןפיוא הרירי ןייז ןזייוו ,םויד

 רעד ;שינרעטסניפ ןגעק טכיל ןופ ּפמַאק
 רעד זַא ,ןיא עסעיּפ רעד ןופ ריפסיוא
 ?גדייטוג ןופ ּפָא ךיז טגָאז רוד רעטצעל
 :ַארטסנָאמעד רעקידארומ ַא טימ טּפַאש
 ףיוה רעשידיסח רעצנַאג רעד ;טעטיוװיט
 :ערּברַאפ ןוא סעגירטניא טימ לופ זיא
 רעטוג רעטשרע רעד ;תודוס עשירעכ
 טלעטשעגרָאפ טרעװ ,לארשי 'ר ,דיי
 -- רונש ןייז ,חצור רעשיטָאּפסעד סלַא
 :ניא ערעטסניפ סלַא -- ּבייוו סהשמ 'ר
 ןיא עיזנעצער סניטנע .י עז) ןיטנַאגירט
 :עּפש רָאי רָאּפ ַא טימ ,(1921 ,יטפנוקוצ;
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 ענעדלָאג ידפ רע טּפַאש רעדיוו רעט
 זיא תודיסח וצ גנוִיצַאּב ןייז יאוו ,"טייק
 ,"ןויסנז ןיא יו ערעדנַא ןַא רָאג ןיוש
 טלעוו יד רע טנקיילרַאפ קיטייצכיײלג ןוא
 טכַאניּבי ןיא "טייק רענעדלָאג רעדח ןופ
 ליטס ןײז ךיוא ."קרַאמ ןטלַא ןפיוא
 :שירָארעטיל ַא ןשיווצ דימּת ךיז טגעױװַאּב
 :סקלָאפוװיטימירּפ ןוא םרָאפ רענרעדָאמ
 :שרע רעד טָאה רעגינ .ש .רעכעלמיט

 גנוסַאפפױא עשיטעטניס ַא ןבעגעג רעט
 עשירעפעש ענייז ןופ ,טסיײג ס--ּפ ןופ
 קידנריפקירוצ ,ןעגנוגיינ ןוא סעיטַאּפמיס
 רעטכיד םעד ןיפ סעיצַאטסעפינַאמ עלַא

 :נַאמָאר םעד :ןטנעמָאמ:טּפיוה יירד וצ
 ןוא ןשיטסילַאוטקעלעטניא םעד ,ןשיט

 ײרד עלַא יד ןקינייארַאפ ;ןשיטע סעד

 טפַארקּביײרט רעקיצנייאנייא ןיא ןטנעמָאמ
 2עג טָאה תיהמ ןשירעלטסניק ס--ּפ ןופ

 טָאה רעכלעװ ,רעדנעלסיוא .נ טווורּפ
 סלַא ן-ּפ ןגעװ עזעט יד טקורעגסױרַא

 --.פװ :ןליו ןשידיי םעד ןופ רעטכיד
 :עגּפָא טָאה סָאװ--רעדנעלסיוא טּביײרש
 ןטכידוצרעּביא ידּכ ,ןנעל ןייז ןּבעג
 ,ערַאטינַאמוה ןיא ןטרעװ עזעיגילער
 :עַאּפ לַארטיינ ןיא--ןויטָאמ עלַאגָאגַאניס
 יד טעטכידעגרעּביא טָאה טָאװ ,ּפ ;עשיט
 ןשידיי םעד ןופ ןייטָאמ עטרעטלערַאפ
 ןיא ןעניפעג וצ ךָאנ ןסיוא יא ,רבע
 :ַאש ריא טיקכעלקריוװ רעשידיי רעד

 םעד טָא ,"ןייז וצ ןליווש ריא ,ןליווסגנופ
 ןגרָאּברַאפ זיא סָאװ ,ץוצינ ןשִיָארעה
 לּכ?םדוק זיא ,ּפ .ןרוגיפ ענייז עלַא ןיא
 זיא טסײג ס--ּפ .טסייג רעוויטקַא ןַא
 טעּפמיא םעד ןיא ןוא ,טעּפמיא ס--ּפ
 ןענעײל רימ תעּב .ןליו ןייז טּבעל
 ןקיזָאד םעד וצ ךיז רימ ןטפעהַאּב ,ן--ּפ
 ,טגנערטשעגנָא-רעטנומ ןרעוװ רימ :ןליוו
 ,פ ,טרינילּפיצסיד :וויטקַא ןרעװ רימ
 טינ ןענייז רימ ןוא ץעגרע זנוא טגָארט
 :סַאלּפ ןייז ןופ טכַאמ רעד ןיא ליפ יװַא
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 ןייז ןופ טכַאמ רעד ןיא טינ ךיוא ,קיט
 טגָארט זנוא יװ ,סָאטַאּפ םענעּבױהרעד
 .טעּפמיא ןייז ,טסַאה רעשיּפָאלַאג ןייז
 טדער סָאװ ,טײקיטסַאה רעד ןופ ןוא
 ,ןעמוירָאפַא עטפייטשרַאּפ ךרוד לָאמַא
 :סקלָאֿפװ עשיּפע יד ךרוד יװ טקנפ
 ןרעה ךיז טזָאל ,"ןטכישעג עכעלמיט
 *עג טיג לָאמנייק ,רערעייהעגמוא ס-ּפ
 :יךנעלמירטנַא טיג לָאמניק ,רעטליטש
 םעד ריא טרעה ן--ּפ ייּב .,,ןליוו רעק
 :כעלנעזרעפ רעד ןופ ןליו ןשיכיטס
 ןרעּפרעקרַאֿפ סָאד רעכלעװ רַאּפ ,טייק
 :סיסקע ןופ עגַארפ ַא ,זומ ַא זיא ךיז
 נענַאמיא רעד זיא ןליוו ס--9 ...ץנעט
 :ָאנַארכ -- ,רוטַאנ ןייז ןוֿפ חוּכ עט
 עשירעלטסניק יד ךיז ןלעטש שיגָאל
 :ײװזַא רעפעגמוא רָאּפ ,ּפ ןופ ןּפַאטע
 :ףטיל ןייז ןופ דָאירעּפ ןטשרע םעד ןיא
 ?רעד ךיו קידנעניפעג ,טסייקיטעט רעשירַאר
 .?ֵנָעט יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא טוה

 רעד ןיא טשרעהעג ןַאד ןנָאה סָאװ ,ןצנעד
 ,רוטַארעטיל רעשילױוּפ ןוא רעשיסור
 ןלעװַאנ ןוא ןציקס ענייז ןיא רע טָאה
 ןופ ןּבעל סָאד טרעדלישעג סלייטנטסיימ
 רעדז) ןטכישטקלָאפ עמערָא עקירעדינ יד
 םולשש ,"בוטש-רעלעק ןיאח ,"חלושמ
 ןקיזָאד םעד ןופ ןָאפ ןפױא ;('"תיּב
 2ָצג עטרַאצ יד סיורַא רע טריפ ןּבעל
 סָאװ ,עּביל ןוא טפַאשיײרטעג ןופ ןליפ
 תוקחד ןיא ןרָאװעג טקיטשרַאפ טיג ןענייז
 ןרַאפ ּפמַאק ןרעווש םעד ןיא ,טיונ ןוא
 :ץניװָארּפ ַא ןופ רעדליּבז יד ןיא .םויק
 ןכעלקערש םעד רע טּבײרשַאּב ?עזייר
 :ַאּב-סנּבעל עכעלגערטרעדמוא יד ,תולד
 ;גסיוװמוא רעמערָא רעד ןופ ןעגנוגניד
 טרירענעגעד סָאװ ,עסַאמסקלָאפ רעקיד
 :ןעייגרעטנוא םעד ןופ תוּברוח יד ףיוא
 יז ,לטעטשנײלק ןשילױּפ?שידי ןקיד
 רעשידי רעד ןופ עגַאל עשילרעטסיוא
 ןגָארטסױא טזומעג טפָא טָאה סָאװ ,,יורפ

 ,"תיב םולש, ןיפ טנַאירַאװ רעטשרע רעד ('
 .טנפערַאפ זיא ,ןרָאי רעק80 יד ףיס ךָאנ ןבירשעג

 ,1924 , ךָאװ רעטרירטסוליא , ןיא ןרָאװעג טכעל
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 ךָאי ןרעוװש םעד סעציײלּפ עריא ףיוא
 ,עילימַאּפ עצנַאג יד ןטלַאהסיוא ןופ

 ס-.8 טקעװעג ןַאד סרעדנװַאּב טָאה
 :ָאנ ײר ַא ןיא ןוא ,טײקמַאזקרעמפיוא
 ןופ ליפעג ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ,ןלעוו

 ַא טימ ךיא טּפָא ןוא תונמחר ןפיט

 טרעדלישעג וע טָאה ,םזַאקרַאס ןקידנסייּב
 :ָארפ ריא ,לרוג ןקירעיורט ןטסיװ ריא
 סָאװ ,ןשינעטלעהרַאּפ יד ןגעק טסעט

 2יז ,טײקכעלנעזרעּפ ריא ןקירדרעד
 עכעלשטנעמ ענעגײא ריא לטבמ ןענ
 ןיפ סעּכ ַא/ ,"סעניירּב לדנעמי) עדרעוו
 םעדי ,"הנה תרמ השאהק ,"ענעדיי ַא
 רעדיל ענייז ןיא .(ַא"א "קיביצ סניּבר
 ןופ ןוויטָאמ ןרינימָאד דָאירעּפ םענעי ןופ
 סײנ ַא ןעוועג ןַאד ןענייז עכלעוו) עּביל

 עלַאיצָאס ןוא (רוטַארעטיל רעד ןיא
 טליפ רעדילעּביל ענייז ןיא .ןטעשזויס
 םעד ןיא -- ענײה ןופ העּפשה יד ךיז
 ןייז וצ גנויצַאב רעשינָאריא סרעטכיד
 :רַאפ ןייז ןופ טקעיּבָא םעד ןוא ליפעג
 רעּביא טסײר סָאװ ,גנויצַאּב א ,גנורע
 ענייז .ןפָארטס עשיריל עטסטליפעגכרוד יד
 ןטלַאטשעג עטלוּב ןּביג רעדיל עלַאיצַאס
 ,הביבס רעיײז ןוא ןשטנעמסטעּברַא ןופ
 ןקראטש םעד קורדסיא םוצ ןעגנערּב
 עלַאיצָאס עקידנשרעה יד ןגעק טסעטָארּפ
 םייּבץ ,"סנירָאטײג יירדח) ןשינעטלעהרַאפ
 עלַאיצָאס יד ;("דיילקיהּפוח ןדמערפ
 ןעמעָאּפ ענייז וליפַא ךרוד טגנירד עעדיא
 ,(ַא"א "דבכויש) ןוויטָאמ עלַאנָאיצַאנ ףיוא
 ךיא םיא ןיא ןיא טײצ רענעי ןיא
 "מעק רעד -- רעקיריסַאס רעד קרַאטש
 ?רךַאפ ןוא עטּבעלעגּפָא יד ןגעק רעּפ

 ןשידיי ןיא ןעעדיא ןוא ןעמרָאפ עטלמיש

 רע טכַאל ןרָאצ ןרעטיּב טימ ןוא ןּבעל
 טסכעה עכעלרעדנואוו יד ןיא סיוא יז

 ענייז ןיא ןוא "ךעלהשעמ? עקיטרַאנגײא
 רעד ןיא קיצנייא ןענייז סָאװ ,סעריטַאס
 טזייוו סע ואוו ןוא רוטַארעטיל רעשידיי
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 סרעטכיד םעד סױרַא רעטּפָא ץלַא ךיז
 עכַאװ רעיורג רעד ןגעק ליפעגרעדיוו
 טָאה רע עכלעװ ,טייקכעלקריו רעקיד
 ןיא טיוילַאּבמיס טּפַאהרעטסײמ יו

 "טָאטש רעטיוט רעדז ןיא ,"ץכעזיומעג?
 רעטלוּב ץלַא טרעװ רעטייוו סָאװ .ַא"א
 יד -- ןפַאש ס--ּפ ןיא וויטָאמ:טּפױה רעד
 ןיא .טייקכעלנעזרעּפ רעד ןופ םעלּבָארּפ
 םער ,םירפס:רכומ עלעדנעמ וצ ץַאזנגעק
 זיא ,ללּכ ןשידי םעד ןופ רערעדליש

 רעשידי רעד ןיא רעטשרע רעד
 םעד טימ ּפָא ךיז טיג סָאװ ,רוטַארעטיל
 םיא ןיא ןרעדליש וצ טכוז ןוא דיחי

 יװ ,עשידיי:שיפיצעּפס סָאד רָאנ טינ
 .ןײמעגלַא סָאד ךױא רָאנ ,עלעדנעמ
 ?ןדיווידניא רעקיזָאד רעד .עכעלשטנעמ
 סָאװ ,טנעמעלע רעשיגָאלָאכיסּפ-שיטסילא

 :ידי רעד ןיא טכַארּבעגנײרַא טָאה
 ןיא ןַאהרַאפ ןיוש זיא ,רוטַארעטיל רעש

 --לשמל ,ןכַאז עטשרע ענייז ןופ עקיגייא
 רעד/ עידוטש רעשיגָאלַאכיספ ןייז ןיג
 טמענרַאפ רע ואװ ,"ןלטּב רענעגושמ

 דנַאטשֹוצ ןשיגָאלַאטַאּפ םעד טימ ךיז
 ,ןייזטסואווַאּב-ךיא ןטּפמעטרַאפ םעד ןופ
 לילח עלעווָאנ רעשיערּבעה ןייז ןיא ךיוא
 תוישעמ עשידיסח ענייז ןיא .ַא'א "העוז
 יָאר יד טלוּב גונעג ןיוש ךיז ןקעלּפטנַא
 :קנעּב ןייז ,ס--ּפ ןצנעדנעט עשיטנַאמ
 ַא ךָאנ ,ןשטנעמ ןצנַאג ַא ךָאנ טכַאש

 רעד .ּפ ;טײקכעלגעזרעּפ רעשינָאמרַאה
 ,טסילַאנָאיצַאר רעד ןוא רעקיטּפעקס
 רעד טרעוװ ,ײ?למיירטש; ןופ רָאטװַא רעד
 סױרַא טגנערב ,תודיסח ןופ רעטכיד
 :זעיגילער סלַא עריא תוקמע עצנַאג סָאד
 םענייר ןסיורג םעד ,הטיש עשיפָאסָאליפ
 ןוא םוילַאודיװידניא ריא + ,ןריא ןּביולְג
 :ַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ייס טפַאש

 ןוא רעשיערּבעה רעד ןיא ייס רוט
 עײג ַא רעשידי:שטײד רעד ליפא
 :ָאענ םעד ןופ עכָאּפע יד - עכַאּפע
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 ךופ גנינַאשרעּביא ריא טימ םויריסח
 יַאּב רעשיטסילַאנַאיצַאר:שיליּכשמ רעד
 ןשידי ןופ טרַא רעקיזָאד רעד וצ גנויצ
 טמוק קיטײצכײלג טעמּכ .םזיציטסימ
 ןופ העּפשה רעקרַאטש ַא רעטנוא .ּפ
 רעײטשרַאפ עניז טימ םזינרעדָאמ
 ,יקסוועשיּבישּפ ,גרעּבדנירטס ,עשצינ
 טנעקעג טינ רע טָאה ךעלרעניא רעּבָא
 ןופ טסײג ןרעטסניפ םעד ןעמענפיוא
 טימ ךיז טָאה ,םוינרעדָאמ ןקיזָאד םעד
 םיסקַאמ ןענַאװ ןיּב ,טלגנַארעג םיא
 =קירוצ םיא ּבָאה ןּבעל םוצ ףור סיקרָאג
 =יטּפָא ןקיטפערק ןטנוועג םוצ טכַארּבעג
 :נוזַאּב ךיז .ּפ טָאה טייצ רעד וצ .םזימ
 טימ טריסערעטניארַאפ קרַאטש סרעד
 ,דילסקלַאפ ןשידיי ןטקעדטנַא ןַאד םעד
 :עטסײגַאּב רעטסערג רעד טימ זיא סָאװ
 ןוא .ּפ ןופ ןרָאװעג טריוויטלוק גנור
 ןשירפ ַא טכַארּבעג םיא ןוא זיירק ןייז
 א ןצנַאגניא ,לַאװק ןקידנעלדורּפש
 ײס ,טנעגילעטניא ןשידיי םעד ןדמעופ
 :ליּבעג ןרעדָאמ םעד ייס ,הרוּת:ןּב םעד
 ן--פ ןָא טּביײה ןָא ןַאד ןופ ןוא ,ןטעד
 וצ ןוא ליטס ןייז וצ ןעיצ וצ רעמ ץלַא
 עשיטסיצילּבוּפ לקיצ ןייז ,שרוש ןייז
 טעטש רעּביאי ןטכיזרעּביא - ןעלקיטרַא
 שיטסירעטקַארַאכ זיא "ףעלטעטש ןוא

 ןיא ןוא ,.ּפ ןיא ךורברעביא םענעי רַאפ
 ןענַאטעילעפ עטצעל ענייז ןופ םענייא
 רע טפור "ךעלטעטש ןוא טעטש? ןופ
 המשנ עתמא ןײא ,תּבש ןייאפ ;סיוא
 ,ןליפ לָאז סָאװ ,הרתי המשנ ַא !הרתי
 +געט-גָאט יד ענעי יװ ,ןסיוװ לָאז סָאװ

 ואו !קנַארק זיא עקידעכָאװ יד ,עכעל
 טסקַאװ ן--ּפ ןיא ןוא "?יז ןעמ טמענ
 ןקוקרַאפ וצ גנַאלרַאפ רעד רעמ ץלַא
 ?סיוא רעד ןופ טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא
 ?כעלקריוו רעלענָאיצידַארט רעטּבעװעג
 ןוא ,דָאירעּפ ןשִיַארעה יא ןיא ,טייק
 ?סקלָאפ ידו ןּבײרש וצ ןָא טּבייה רע
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 סנייא ןדליּב סָאװ ,"ןטכישעג עכעלמיט
 ןיא קרעװ עטסכייר ןוא עטסנעש יד ןופ

 שיסַאלק ַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 :גיא ןלַאנָאיצַאנ ףיט םעד טול ייס ךוּב
 ואו ,ליטס ןכייר םעד טול ייס ,טלַאה
 ויטימירּפ:סקלָאפ םעד ןופ טייקשירפ יד
 םעד טימ ןטּפָאהַאּב ךעלרעדנואוו ױזַא זיא
 :רעטכיד םעד ןופ קיטסַאלּפ רעקיּברַאפ
 ןשיּפע ןקיור םעד טול ייס ,רעקיטנַאמָאר

 .ןַארּפש רעטרעטײלעג רעד ןוא ןגט
 :ידיי "ןטכישעגע יד ןיא קידנפַאשרעּביא
 ןוא סעדנעגעל ןוא תוישעמסקלָאפ עש
 יז ןיא ןּבעגעג .ּפ טָאה ,ייז קידנפיטרַאפ

 ,סָאּפע ןשִיָארעה רעזנוא ןופ רוקמ םעד
 רעטקַארַאכ םעד יז  ךרוד טקעלּפגנַא

 ןופ ,ןזעוו ןזעיגילער ןשידיי םעד ןופ
 :רעהרַאפ ,גנוױשנַאטלעװ רעשידיי רעד
 טייקניש עכעלרעניא עצנַאג יד טכעל
 טלעװ רעשידיסח רעקיטרַאנגײא רעד ןופ
 רעשינָאפרַאה ןוא תובהלתה ריא טימ
 ןּבױלג ןטסעפנולעפ ריא טימ ,טײקצנַאג
 :כעלנעזרעּפ רעד ןופ טפַארק רעד ןיא
 רעקיטסיײג וצ ןּבערטש ריא טימ ,טײל
 "הרתי'-המשנפ ןוא "תבש; וצ ,הרובג

 םעד ןופ ,טייקשידיי ןופ ןעמעלּבָארּפ יד
 ידי רעד ןוא לרֹוג ןשירָאטסיה ןשידיי
 טרעדנוזַאּב ןּבָאה גנוױשנָאטלעװ רעש
 :עּפ ןטצעל םעד ןיא ן--ּפ טקִיורמואַאּב
 עקיזָאד יד ןוא ,ןפַאש ןייז ןופ דָאיר
 ַאֹּב טפָא טגעלפ רע סָאװ ,ןעמעלּבָארּפ
 :קעל עטריזיװָארּפמיא ענייז ןיא ןויר

 :רַאפ ֹוצ טכוזעג ךיוא רע טָאה ,סעיצ

 קרעוו-טּפױה ייווצ ענייז ןיא ןרעּפרעק
 :ץרּפמיא יד -- דַאירעּפ ןקיזָאד םעד ןופ

 ידז ןעמַארד עשיטסילַאּבמיס:שיטסינָאיס
 ןטלַא ןפיוא טכַאנייּבא ןוא "טייק ענעדלָאג

 :עדלָאג רעדח ןיא רעּבָא תעשּב ."קרַאמ
 ןופ ןָאפ ןפיא ,רע טָאה 'טײק רענ
 םעד ןיא ,"עמַארדנעילימַאפז רעשידיסח ַא|
 :ַארט יד ןּבעגעג עלהמלש 'ר דלעהטּפיוה

 11 .ב ןַאקיסקעיר
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 :רעּפ רעסיורג רעד ןופ טלַאטשעג עשיג
 ןזיילוצסיוא טּבערטש סָאװ ,טייקכעלנעז
 ןוא טײקכעלנײלק ריא ןופ טלעװ יד
 ןייז ןופ טּפַארק רעד ךרוד -- טייקיורג
 ןךיא ןּבױלג ןסיורג ןוא ןליװ ןקיטכעמ

 טכַאנײּב/ זיא ,טסײג ןכעלשטנעמ םעד
 שואי ןופ קרעוו ַא -- "קרַאמ ןטלַא ןפיוא
 :ןשטנעמ ןופ עירעטסימ יד ,לפייווצ ןוא
 סע ןכלעוו ןָא ןוא ןּביױלג ןָא -- "םיתמח
 רעד ןופ עידעגַארט יד ,ןדָאּב ןלַאער זיא
 ואוו ,טייקכעלקריוו רעשידיי רעזָאלטכַאמ
 טימ ,ףוס ןופ ליורג טימ טמעטָא ץלַא
 יד רעּביא .גנַאגרעטנוא ןופ המיא רעד
 וצ ןרעהעג סָאװ ,ןעמַארד ייווצ עקיזָאד
 ןופ קרעװ עטסלעניגירָא ןוא עטספיט יד

 שייַּבָװ םגה) רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ןּבירשעג זיא "קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנ

 ?ןַאיּפסיװ ןופ העּפשה רעסיוועג ַא רעטנוא
 רענעדלָאג רעד ןיא ןוא "הנותחח סיקס
 =ןרעיּב ןופ ןעמעלּבָארּפ ָאד ןענייז "טייק

 רעזנוא רעּביאש סנָאסנרעיּב * עגרעטס
 :רַאעג ןרָאי עטצעל יד ןּבָאה ,("טפַארק
 ןרעסישזער עשידיי ענרעדָאמ יד טעּב
 סָאװ ,עניב רעד ףיוא ייז ןריפוצפיוא
 בילוצ עּבַאגפיױא עטכייל ןייק טינ זיא'ס
 רעשינעצס רעד ןיא ןרעלעפ עסיורג יד

 ןפיוא טכַאנייּבד ;ןעמַארד יד ןופ קינכעט
 :ַאּב רעלעיצעּפס ַא ןיא זיא "קרַאמ ןטלַא
 טריפעגפיוא יקסווָאנַארג ,א ןופ גנוטעּברַא
 "לַאװַאנרַאק רעשיגַארט סלַאק ןרָאװעג
 ?רעמַאק ןשיכולמ ןשידיי רעװקסָאמ ןיא
 ןט7 םעד ---לָאמ ןטשרע םוצ) רעטַאעט

 ,לקַאטקעּפס ַאװ ןיא -- (1925 רַאורּבעּפ
 טפַאשרעטסיימ יד טקיניײארַאפ טָאה סָאװ
 ,"רעקיזומ ןוא רעלטסניק ,רעסישזער םענופ
 דוד טָאה טייצ רעּבלעז רעד וצ רעפעגמוא
 עמַארד רעד ןופ טקַא ןטשרע םעד ןַאמרעה
 :רַאֿפ ןיא עידוטס ןייז טימ טריפעגפיוא
 --סנטצעל ןוא ,ןלױּפ ןופ טעטש ענעדייש
 עּפורט .רעּבָאהּביל רעד טימ עלסינַאטס ןיא

(33) 
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 "ןײארַאפ-ןדַאפדלָאג םהרבאפ םעד ןופ
 ןײז ןופ עמַאוד עטיוד ס -- ּפ ךיוא

 2עּפ ןשיטסילָאּבמיס = שיטסינָאיסערּפמיא
 ,"טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיאז --- דָאיר
 ?בָארַּפ יד טלדנַאהַאּב רעטכיד רעד ואוו
 טריפעגפיוא סנטצעל זיא ,דניז ןופ םעל
 יישזער סעד--יקסלַאּפַאר .מ ןופ ןרָאװעג
 רעטַאעט ןשיכולמ ןשידיי םעד ןופ רעס
 עשיטסילַאער ס -- 9 .דנַאלסורסײװ ןיא
 ןרעװ ,עקיטקַאנײא בור סָאד ,ןעמַארד
 טריפעגפיוא טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא
 סָאװח עסעיּפ יד .עניּב רעשידיי רעד ףיוא
 טריזיטַאמַארד --- "טקעטש עלעדיפ ןיא
 רעד ןופ טעּברַאעגרעּביא ןצנַאגניא ןוא
 זיא ,'טױט סרעמזעלק ַאװ גנולייצרעד
 ןסיורג םעד ןופ ןרָאװעג טריפעגפיוא
 טיורקדליש ףלָאדור רעליּפשיוש ןשידיי
 ףוס ,י"נ ,"רעטַאעט רעזנואפ ןייז ןיא
 עטריפעגפיוא טינ ךָאנ ס--ּפ ןיפ ,1925
 עטכעלטנפערַאפ טינ םרָאפכוּב ןיא ןוא
 :ירד יד ןענָאמרעד וצ ךָאנ זיא ןסעיּפ
 ןיא "רעקיה רעד" עמַארד עקיטקַא
 ןיא -- .(39 ,33 ,27 ,1914 ,"ןּבעל סָאדח

 טכיירגרעד ןטלעז .ּפ טָאה רעדיל ענייז
 סע רעכלעװ ףיוא ,הגרדמ עכיוה ענעי

 ענייז רעּבָא ,קרעװ ערעדנַא ענייז ןעייטש
 רעד רַאפ סיורג ךיוא ןענייז ןטסגידרַאפ
 טָאה רע רעכלעו ןיא ,קיריל רעשידיי
 טייקכייר : ןעמעלּבָארּפ ַא טימ ןעמַאזוצ
 טײקטריצילּפמָאק יד ןגָארטעגנײרַא ךיוא
 ןיא טרָא ןרעדנוזַאּב ַא .ורעפ םעד ןופ
 ,רעדילרעדניק ענייז ןעמענרַאפ קיריל ןייז
 רעשיצרּפ:טכע רעייז ךרוד טנכייצעגסיוא
 סָאדי--טייקצרוק ןוא טײקטסערּפעגפיונוצ

 רעשידיי רעד ןיא ס -- ּפ טרָאװ עטצעל
 םיא ייּב לָאמעלַא יװ רעּבָא ,רוטַארעטיל

 :רעדניק יד ןיא ;טרָאװ טשרע ןַא ךיוא

 לָאמ ןטשרע םוצ רשפא רע טָאה רעדיל
 ןייז ןופ ןָאטעגסױא ךיז ןפַאש ןייז רַאפ
 ףיוא רעדניק יד טימ טדערעג ,ךיא
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 קידנעטש ךיז -- .(רעגינ .ש) "שידניק
 ןעגנוניישרע יד טימ קידנריסערעטניא

 רעשיעּפָאריײא רענרעדָאמ רעד ןופ
 2ןערּבוצרעּבירַא טכוזעג ,ּפ סָאה ,טסנוק

 יד רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעג

 ,ןכַארּפש עדמערפ ןופ קרעװ עקיסעמטייצ
 ןופ רעדיל טצעזעגרעּביא ןילַא טָאה
 :ייצרעד ריא ךיוא) ַאקצינּפָאנָאק עירַאמ
 סָאדװ ּב"מז סנעזייר .א ןיא "ךיורח גנול
 ןָאסדַאנ .ס ,("טרעדנוהרהָאי עטסגיצנַאװצ
 ןופ . רעקערטנַא רעד ןעוועג ,דנַא'א
 רעזעל ןשִיהי םעד רַאפ ןוסמַאה טונק

 טכעלטנפערַאּפ ןוטמַאה ןופ טנעמגַארפ ַא)
 ןופ ,("ךעלטעלב-?בוט?סויא יד ןיא ךָאנ
 ענייז ךעלהשעמ עקינייא סָאװ ,ילוטַאטלומ
 ךיוא זיא ,ּפ--.וו"זַאא ,טריטּפָאדַא רע טָאה
 עטסלעניגירָא ,עטסנעש יד ןופ רענייא
 ,ןטסיצילּבוּפ עשידיי עטסכיירטסיײיג ןוא
 ןקרעמ וצ זיא קיטסיצילּבוּפ ןייז ןיא ןוא
 ןיא סָאװ ,ןּפַאטע עקיטסייג עקיּבלעז יד
 עטצעל יד .ןפַאש ןשיטעָאּפ ןייר ןייז
 יד ןעמונרַאפ סרעדנוזַאּב םיא טָאה ןרָאי
 ןופ תוחילש רערעכעה רעד ןופ עעדיא
 רוטַארעטיל ןייז ןוא קלָאפ ןשידיי םעד
 רע טָאה םעלּבָארּפ רעקיזָאד רעד ןוא
 .טנַא רעד ףיוא--.ןעייסע ייר ַא טעמריוועג
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ גנולקיוו
 =רעּפ עטסכייר ןוא עטסערג יד ,.9 טָאה
 :עגמוא ןַא טַאהעג ,עריא .טייקכעלנעז

 :ַאנ:שידיי ןצנַאג םייּב .גנוקריוו ערעייה
 טָאה ןפַאש ןייז ןופ רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצ
 רעשידי רעד ןיא טכַארּבעגנײרַא רע

 :טסנוק עשיעּפָאריא עיינ רוטַארעטיל

 :עגטימ ליפ טָאה ,ןצנעדנעט ןוא ןעמרָאפ

 םעד ןופ גנורענייפרַאפ רעד טקריװ
 רעזעל ןשידיי םייּב קַאמשעג ןשיטעטסע

 וצ ליטס ןשידיי םעד טכַארּבעג טָאה ןוא
 ?קיװטנַא ןופ הגרדמ רעטסכעה רעד וצ
 ערעטצעל ענייז ןיא סרעדנוזַאּב ,גנול

 עכעלמיטסקלָאּפז ,"שידיסחפ יװ ,קרעוו
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 טכַאנייּב? ,"טייק ענעדלָאג ירז ,"ןטכישעג

 ןטשרע םעד ןיא -- ."קרַאמ ןטלַא ןפיוא

 טייקיטעט רעשירַארעטיל ןייז ןופ דָאירעּפ

 לטימ ַא ףיוא יװ זיולּב שידיי ףיוא טקוקעג

 רעד טימ רע טָאה ,קלָאפ סָאד ןדליּב וצ

 גנויצַאּב ןייו טרעדנעעג לַאקידַאר טייצ

 עדער ןייז ןיא ןוא עגַארפכַארּפש רעד וצ

 ץנערעפנָאק רעציװָאנרעשט רעד ףיוא

 קלָאפ ןייא! :טרעלקרע ןפָא רע טָאה

 ןיא ןוא .שידיי זיא ךַארּפש ןייז -- ןדיי

 רצוא רעזנוא רימ ןליו ךַארּפש רעד

 רעזנוא ,ןפַאשַאּב רוטלוק רעזנוא ,ןעלמַאז

 ךיז לערוטלוק ןוא ןקעװ רעטייוו המשנ

 ןוא רעדנעל עלַא ןשיװצ ןקינײארַאפ

 ןיא טכעלטנפערַאפ עדער יד) "רעקלעפ

 טינ ,(ן| "טַאלבנעכָאװ סמיוּבנריּב ןתנ ר"דח

 רענעכָארּפשעגסױא ןייז ףיוא קידנקוק

 :ויצ םוצ טּפַאשרענגעק רעטנעװקעסנָאק

 *עגסױרַא טינ רעּבָא ללכּב .ּפ טָאּה ,טזינ

 .בעה וצ גנולעטש עוויטַאגעג ןייק ןזיוו

 רעשיערּבעה רעד ןיא ךױא ןוא שיער
 יר ןופ םענייא רע טגעגרַאפ רוטַארעטיל
 דנוּב ןַײז םגה ,רעטרע עטסנעעזעגנָא
 סָאװ ,הּביס יד ןעװעג זיא שיציי טימ

 רַאפ גנוטיײדַאּב ןייז ןּבָאה ןטסיעירמעה יד

 טימ טגָאטַאּב קידנעטש טינ שיערבעה
 ;נָא .טייקכעלקירדסיוא רעקירעהעג רעד
 טײקיטעט עשירַארעטיל ןייז ןּביױהעג
 ןופ רע טגעלפ ,שיערבעה ןיא ללכּב
 עליו ַא ףיוא ןרעקקירוצ ךיז טייצ וצ טייצ
 סָאד יװ ,רוטַארעטיל 'ועשיערּבעה רעד וצ
 ןטימגיא םיא טימ לַאּפ רעד ןעװעג זיא
 ,3 -- 1900 ןרָאי יד ןיא ,ןרָאי רעקפ0 יד
 ,"תדלומז ,"םלועה? ןיא) רעטעּפש ךיוא ןוא
 "שדהה ירבעה! ּב"מז סנהּכ בקעי ןיא
 ןוא ןעגנולייצרעד ייר עצנַאג ַא .(ַא"א
 :טנפערַאפ הליחּתכל טָאה .ּפ סָאװ ,רעדיל
 טינ םויה:דע ןענייז ,שיערּבעה ןיא טכעל
 לייט רעסיװעג ַא) שידי ןיא ןענישרע

 ?מורפ .א ןופ טצעזעגרעגיא זיא יז ןופ רָאנ

 1030 ץרט

 ףסוי .(ןעזייר םהרבא ,ןַאלּפַאק חסּפ ,ןיק

 עטסמערַאװ יד ןופ רענייא ,רענזיולק

 ןשיטסיערּבעה םעד .ןיא ס--פ רעגנעהנָא

 :ַאשּפָא עקידנגלָאפ םיא טעמריוו ,רעגַאל

 תוס (0690016016 667 ךוּב ןייז ןיא גנוצ

 ?סעּביל ענייזע :מסונ-םסטז219016ז 1 11672/וװ

 :ָאּפ ַאזַא ןופ ןענייז "בגעה. ןופ רעדיל

 טייקשירפ ַאזַא ןופ ןוא טייקנייש רעשיטע

 ןופ טײקטכײל ַאזַא ןופ ןוא ליפעג ןופ

 :ענרעּביא ךיז טלָאװ ייז טימ זַא ,םרָאפ

 וליפַא .רוטַארעטיל עשִיעּפָארײא עדעי ןעמ

 םיוק טלָאװ גנוצעזרעּביא עטסכעלקילג יד

 טייקכייוו עצנַאג יד ןּבעגרעּביא טנעקעג

 ,םרָאפ ןופ טייקיײנ ןוא קורדסיוא ןופ

 טנעַײלימ ןעוו ,ןריּפש רָאנ ןעקימ עכלעוו

 טעמּכ ,רעכעלרעדנואו רעד ןיא יײז

 *רעד רעד .ּפ רעּבָא .ךַארּפש רעשילּביּב

 .ּפ רעּבירַא טו ךָאנ טגייטש רעלייצ

 ןיא רָאנ טינ טניישרע רע .רעטכיד םעד

 ןיא ךיוא רָאנ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ןופ רעפעש רעד סלַא רעשיערבעה רעד

 ,דליּב ןטעדנורעגּפָא קיצנוק םעניילק םעד

 רעדָא עציקס רעטנַאגעלע רענייפ רעד

 גנולייצרעד רעשילָאּבמיס רעד ,עטעוליס

 יד ץוחַא .לֹּבַאפ רעשירָאגעלַא רעד ןוא

 שיערּבעה ןיא ןילַא םיא ןופ ,עליפ יד

 רע טָאה קרעװ עשידיי עטצעזעגרעביא

 עטנַאגעלע ייר עצנַאג ַא ןפירשעג ךיוא

 ייסּפ ןוא רעדליּב עקיטרַאנגײא בָאג ןוא

 ,"ןמוה תוניגנמ" :ןדויטע עשיגָאלָאכ

 הבשהמה" ,"ץיק ןֹועמּב" ,"העוז ליל;
 םינבא עּבראז ,"רוּבגה היעטש* ,"רונּכהו

 עתמא ןענייז ץלַא סָאד .א"א ,"תובוט

 ןרעװעג ןענעק עכלעװ ,קרעוװרעטס יימ
 ,רוטַארעטיל רעשיעּפָארײא רעדעי ּוצ
 טנכייצ ,ןּפיט טפַאש עלעדנעמ ןעוו תעשּב
 םעד טלָאמ עלעדנעמ ;ןדיווידניא ץרּפ
 ןשטנעמ םעד ץוּפ ,ןשטנעמ ןיא ןדיי
 תיּב ןּברוחש עמַארד ןייז ,ןדיי םעד ןיא

 יסח ערעדנַא ייר עצנַאג ַא ןוא "קידצ |
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 סָאװ ,ץלַא ןעײנַאּב ןעגנולייצרעד עשיד
 סָאװ ,.ּפ ..תודיסח ןיא סעטוג ָאד זיא'ס

 טָאה ,טריזילַאעדיא סזידיסת םעד טָאה
 ?עטיל רעשיערּבעה רעד ןיא טקעוװרעד

 עכלעוו ,םידיסחָאענ ייר עצנַאג ַא רוטַאר

 רעד ןופ ףשמ ןיא רעקיזַאד רעד ןּבָאה

 טלעטשעג ערעל רעטרירענעגעד טײצ

 :ידרעּב) טנעמונָאמ ןכעלײגרַאפמוא ַא
 טרפּב ןיא ןילטיצ לליה .,יקסוועשט
 זיא עלעדנעמ בוא .(גרעּבכנײטש הדוהי
 ,רוטַארעטיל רעגנוי רעד ןופ עדייז רעד
 .."רעטַאפ ריא .ּפ זיא

 יי ,קיעװ ס--9 ןופ עּכַאגסױא עטשרע יד -

 ,"ןעטמירש, ט"א עבאגסיואיייליבוי עטנָאמרעדנּבױא

 ,עױעָאּפ 1} ,עצטָאופױא ענעדעישרעפ | :טלַאהטנַא

 ,ךיל'השעמ 1}/ ,רעדליב נוא ןעגנולהָאצרע 11

 ,ןעקסערָאמוה נוא ןערעיטַאס /{ ,שידיסח /

 ,130 ,36 ו"ז ,1901 ,עשרַאװ) ןענַאטעילעפ ץ1|

 םעד ןופ דליּב ןטימ ,89 ,52 ,88 ,166 ,4

 יקַארער רעד ןיש :סעגַאלפױא טרעטעּפש ;רעטכיד

 ,"סערגָארּפ. ג"פ ןופ ,1902 ב"טפ ,'דרנירפ, עיצ

 ,'.ָאק גנישילּבָאּפ ווכיה, ןופ ,1906 ,עשרַאװ

 עשיטאמַארד 'ּב א סיורא זיא רעטעּפש .(1907 ,יינ

 ,"'הרובק ךָאנ, ,"רעטסעװש, ,"יז ןוא רע,) ןכַאז

 ,"טנערב'ס, ,"רעינַאּפמַאש ,"ןעגרָאמהירּפ 8,

 רעו טימ טקיניײארַאפ ךיוא -- ("רעדניק ןעגעװ,

 ס--9 ןופ עּבַאגסױא עַײנ א .עבאגסיוא*ייליבוי

 יאב רעטצעל רעייז ןיא בור סָאד ,"קרעװ עלַא;
 יַאנרעטניאא יד ןעמינעגרעטנוא טָאה ,גנוטעּברַא

 ג"'פ טימ ,1908 י"נ ןיא "קעטָאילּכיב עלַאנָאיצ

 ;עפָארײא רַאֹפ רוטױָאּפסקע סלַא "סערגָארּפ,

 רעמיטנגײא םעד ןיפ עיצַאטעמַארּפמָאק רעד ּכיליצ

 יַאװוע *קעטָאילביּב רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ

 סרעטכיר ןכָאנ עבַאנסױא עקיזָאד יד ויא ָאקנעל

 ,ןיקצעלק יּב ןופ גיפ רענליװ םוצ רעּכירַא טייט

 עײנ 8 טימ טקידנעטשלופרַאפ יז טָאה רעכלעוו

 18 עקידנגלָאֿפ יד טציא ןּבָאה רימ זַא יוזא ,/'3

 ,"ןטכישעג עכעלמיטסקלָאפ, } :קרעװ ס--ּפ ןיפ 'ב

 ןעװעג זיא לָאמא,) "ןעמארד, 1/1 ,,"טייצ יי, }|
 ;"רעטסעווש, ;"טקעטש עלעריפ ןיא סָאװ, ;"ךלמ א
 ;"טייק ענעדלָאג יד, ;"טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא ,

 ן"הוחו םדאא 1/ ;("קרַאמ ןטלא ןפיוא טכַאנײג
 ן"סיורג ןוא ןײלק רַאפ, 0ׁ| ;"שידיסח, /
 ןיא ןצאופיוא , 0111 ;"ןציקס ןוא רעדלינ, עוו

 ןופ 26 ן'ײג ןוא טלַא, 18 ;"ןענָאטעילעפ
 יענ; 21 !(עוָארּפ ןוא רעדיל) "סאג ןוא בוטש
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 ן"תונורכז ענײמ, 24// :"ןעטריא ןוא ןעקנַאי
 ן} ןופ והרפ רעטשרע רעד) "חולינמ, 8
 ,לרעװ ַא ס--9ּפ ןופ עּכַאגסױא רעשימעדַאקַא

 טימ ןוא ןטנַאירַאװ עלַא טימ טלעטשענפיונוצ
 ןמלז ןוא ןיקדירפ קיזײא ןופ -- ריפניירַא ןא

 ,נג, 26/ ןדַאלַאּב ןוא רעדיל, 210 ;(ןעוײר

 ןוא רוטַארעטיל, אׁשו ן"סענעצס ןוא ןטכיש
 אש! ;"עלעקניװ ןײמ ןיא אׂש/ ;יןבעל

 ויא 'ב רעדנוזַאבכ סלַא ."ךעלטעטש ןוא טעטש.

 ,ירעיניק ענײלק רַאּפ, רעדיל ךוב ַא ךייא סױרַא

 עלַא ןופ עבאגסיוא עקידנעטשלופ רעקינײװ א
 ,דנעב ףלעװצ ןיא ,"ץרַּפ שיצײל קחצי ןופ קרעװ

 יסורַא זיא ,יקסניּפ דוד ןופ ר"א טלעטשעגנעמַאזוצ

 ןאהראפ ,1920 ,י"נ ,"שידיא , גַאלרַאפ ןופ ןּבעגעג
 ס--פ ענלצניא ןופ ןבַאגסיוא ענעדײשרַאפ ןיוא

 ןוא }1 ,1802 ,עשרַאװ)} "עיזעָאּפ, ַא'צ .קרעװ
 ,עשרַאװ) "עזַײרץניװָארּפ א ןופ רעדליב, (1|
 ,(1894 ,עשרַאװ) !"ןענָאיסעּפָארּפ רעּביא ,- ,4

 יסיוא יד ,א"א (1896 ,עשראװ) "לעמיײרטש סָאד

 ןופ יד ,1905 "רוטלוקא ג"פ רעקסנימ ןופ ןבַאג

 ,"עגיל:ריטליק, ןופ ,ןגאלראפ-רעדניק ענעדיישראפ
 יד ןופ ."זַאא עיצַאזינַאגרָאילוש רעלַארטנעצ

 :ןענָאמרעד וצ ךיוא זיא ןּבַאגסױא ערעדנװַאב
 ,עשראװ ,"סערגָארּפפ ג"פ) *ןעמארדא 'ֹב םעד

 רעלטסניק ןופ ןברַאפ ןיא ןלעמעג טימ ,0
 יעַּפ .ל .י ןופ קרעװ ענעּבילקעג, ןָאקטַארק .ּב

 ,1925 ,עװקסַאמ ,'ךוּב ןוא לוש, ג"פ) 'ץער
 ןוא װָאקַאװטיל ,מ ןופ קיטסירעטקַארַאכ 8 טימ

 רַאפ ץרַּפ ,ל .יא ;(וָאניסונ .י ןופ עיֿפַארגָאיב
 / ,(ןיקצעלק יב ג"פ) "טנגיי

 ןיא קירעװ ס--ּפ ןופ עכַאנסוא עטשרע יז)

 ,םירֹויִצ ,תונומת / םיבתּכפ ט"א שיערּבעה

 תנומת םִע / ,םישדהי םינשי / םירישי םירוּפס

 וצ סױרַא זיא "רנוולק ,' תאמ המדקהו רּבחמה

 ,1901 ,עשרַאװ) '"הישית, ג"פ ןיא ײליּכוי ןיז

 ס--5פ ןופ עּבאגסייא עײנ ַא .(םירפס 10 ןיא

 "הירומ , ג"פ ןופ ןְביוהעגנָא ,שיערבעה ןיא קרעװ
 ,ףַאש לארשי ןופ גניצעזרעּביא רעד ןיא ,סעדָא ןיא
 ךעלדנע זיא ,א"א גרעּבדלָאג .ה ,יקצינכַאר .ח ;י

 ירפס,) "ץרּפ .ל ,י יִבתֹּכַע ט"א י"א ןיא סיורצ

 :'ב 10 ןיא ,(27 -- 1926 ,"ריבד, נ"פ ,,"הירומ

 "תויטמרד תונומּתו תומרד, (א }} ;"סעה יּפמ, }

 ,"ץיחּב ,"םינב, ,'לפשּב, ,"קירצ תיּכ ןּברית,)
 ,"ןולחה די לע ,"ריעה ןגבא, ,"הלּכו ןתח;
 רעטשרע ןײז ןופ) "םירישג (13 ;ן"רמּתי ןונמא

 ,"ןמזה תוניגנמ,; ,"םירמוא יל, ןיולּכ -- תפוקּת

 עצנַאג יד ןאד ;"הירבע המלעל, ,"הנטקה ריעה,

 ,םיריש עטצעל ענייז ןופ 6 ןוא *בגועה, גנולמַאו
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 || ;(ד"ערת ןוא ת"סרּת -- ב"סרּת ןרָאי יד ןופ

 (3 ,"דמלמה ןנהוי ירוּפסמ, (א 10 ;"תודיסח,

 ,"רוּכג תיעמש, ,"םילּבוקמה,) "םינקזו םירוחּכ,

 ;(*?יכנא ימא ,"עגפנו ץיצה, ,"רוחּב הבישיה יסויא

 ירויצצ (א .ׁש} ;'ןװתב, (ּב ,"איהא (א ש

 השאה , (ג ,,"ֹוהּתה סלועמ תונומת, (ב3 ,"עסמ

 +//0 :;(א"א "העוז ליל;) (|/ ;"הנהח תרמ

 ,א"א "הערּפ ישרוימ) 126 ;(א"א "ידומלג,}

 ;(ד"סרּת---ד"נרת ןרָאי יד ןופ םיריש 4 ךיוא יוז

 ןטשרע םוצ טלמאזעגפיונוצ ןענײז סע ואװ ,8
 .פ סָאװ ,ןעלקיטרַא ןוא ןענָאטעילעפ יד לָאמ
 עטסדנײשרַאפ יד ןיא שיערּבעה ןיא ןּבירשעג טָאה

 ןופ ןביױהעגנָא ,ןלאנרושז ןוא .ןטפירשטיײצ
 טימ טזָאלעגסױא ןוא "הריפצה , ןוא "ףיסאה,

 דיחיה .א;) "הפוצה} ןוא "רודהע ,"חלשהא

 םלועב .ג ,םינוש םינוטיליפ .ּב ,םיּברה תושרּכ

 טײרג "ריבדג ג"פ רעד .("תומיכ .חמק תויתואח

 ענַײז ןיײגנײרא ןלָאז סע ואװ ,'ּבא ֹוצ ךיוא

 :קיטרַא עשיטירק ןופ לאװסיוא ןַא ןוא תונורכז
 ַא"צ ןענָאמרעד וצ ךיוא זיא'ס ,ּפ רעּביא ןעל

 ,י"נ ,"םירויצו םירוּפס--תודיסח} עּבאגסיוא יד

 ,600 ו"ז ,8

 ירעּביא טפָא קרעװ ס--ּפ ןענייז שיסור ןיא

 יש ןעװ ,1891 ןופ ןּבױהעגנָא ;ןרָאװעג טצעזעגי

 ןופ רענעקרענָא עטשרע יד ןופ רענײא  ,גורפ

 868602 ע טכעלטנפעראפ טָאה ,טנעלַאט ס--8

 ,1162. 800מװא8 2004042 ןיא (2ץ086472

 ןוא ןלאנרושז עשידויײישיסור בור סָאד ןגעלפ

 ַא) ,ּפ ןופ ןעגנוצעזחעביא ןעגנערב ןכאנַאמלַא

 יָאילביּב סװָאכָארָאּב .ב ןיא עז ײז ןופ המישר

 2020ע2- :סיורַא ןעגייז םרָאפכוב ןיא ,(עיפארג-

 ;(140 ז"ז ,1902 ,ב"טּפ) 0416 ק2308א23מ 2 הק-

 ,ש ןופ ריא 'ןרעביא 12304230 ה 042384
 א80- ;(242 ז"ז ,1909 ןוא 1900 ּב"טפ) גורפ

 ;(28 ז"ז ,1902 ב"טפ) ךעטאע ס8ק. ואעבאע

 ןוזקגעעסהפמ, ן88ממ 6806884, סאסקזפ

 ,(1904 ,ב"טּפ ,11046084 ג"פ) אצדּבנ 32

 טנכערַאּב ,שיסור ןיא .ּפ ןופ עבַאגסױא עלופ א
 ג"פ רעװקסָאמ רעד טנַאלּפעג טָאה ,'ב 20 ףיוא

 ןענישרע רעבָא ,(00800א68ט38 1110626א/

 יד ןיולּב ןעגַײז (14---1912)

 | 4438 ץסדפ :ונײהד ,סעניּפ ,י וי ןופ 'זרעּביא

 ןופ ר"א) 420022, 1| (282328/2 8'ממיץ!ס1112120

 וװ םעסשה, 0 22גאפ ,(גורפ ,ש ,לעמרעוװ .ש

 המתלמיטלעװ רעד ןופ ךָארבסיוא רעד ןאע 282

 ךיוא זיא סע ,טלעטשענּפָא עבַאגסױא יד טָאה

 עמַארד רעד ןיפ 'זרעּביא יד ןענעכײצרַאפ וצ

 יקס--נַא .ש ךרוד "טייק רעד ףיוא שילָאּפ ןיא;

 "טנייה;

 ,ב 4 עטשרע

 1034 ץרּפ

 ,82. ת1זקצ ןיא) וזג סע ס 048 חֿפחח ט"א

 ךרוד "שינַאמ, עמעָאפ רעד ןופ ןוא (9
 ,(41--40 ,1910 ,02308879 ןיא) לעזײמ ַאלעּב
 רעד ןופ 'ורעּביא סגָאסלענעצאק .י .ח ךיוא יו

 9נ8840- ט"א "העוז לַילָא גנולייצרעד רעשִיערּבעה
 עז 1900 םורא ,8004049 ןיא) םגח םסטמ
 ןיא "הבצמ סעצרּפ ןעגעװ, וװירּב סנָאסלענעצַאק

 יד ןופ 'ב ןקיצנײא םעד ןיא {(24
 התמאהגצה אסגס200 680680808 2מ1דסק2-

 ,"טחש לקיזייא , : ןײרַא ןעײג (1908 ּב"טּפ) 1ץקעז

 ,"עביל, ןוא "םילּבוקמ, ,ןָאסלעָאי ,ע ןופ 'זרעּביא

 ,גרעמורּב .א ןופ יזרעביא
 *עזרעביא רעשטייד ןיא קרעװ ס--פ ןופ

 40506- :סיֹורא םרָאפכוּב ןיא ןענַײז גנוצ
 ןוא 0020146 2:220/0260 טת0 5412260ח
 ןופ !זרעּביא ,'/ 018681011011606 (165601006ת
 ,ןילרעּב ,'ג"פ רעשידײ,) םיוּכנריּב ןתנ ר"ד
 12561-  ג"פ) 16019006 (16800100/60 ;(3
 ,(423 ו"ז) 2620 106 22 ,(19116 ,1
 ןעגנולמַאז ײרד עלַא -- (212 זיו) 01ס 1
 ןמ 1068* ;גרעּבסַאילע ײעדנַאסקעלַא ןופ 'זרעּביא

 ןוא (06ז 1זגטזמ 61068 164ט506ז5) 0)56
 ךירפגיז ןופ טצ עזעגרעּביא 1016 201466 6
 ,ג"פיטיועל ,ר ,ןּכַאגסיױוא ערעדנוזַאּב ןיא) ץימש

 6 ןאג004 237 0סזװ ;(1917 טניז ,ןילרעב-ןיוװ
 ןאמרעקוצ ָאנוה ןופ 'זרעביא -- 2164 1
 זרעד) רעביּב ןיטרַאמ ר"ד ןופ ריפנײרַא ןַא טימ
 רעד ;(עג 01656ז גמ ן606ז 0/614 ;(גיפ
 ץיױפ ןופ "רוטלוק ןוא טסנוק עשיר" האפ גיפ,

 ןןו19142- ס---פ ןכעגעגסױרַא ךיוא טָאה טי לרוג

 .טכַארּפ ןיא (21610001996 ןוא 119606 14076116ת

 בקעי ןופ סעיפַארגָאטילילָאניגירַא טימ עּבַאגסױא

 .עג טָאה םיוּבנריב לאירוא ךיוא ,טורַאהנײטש
 ס--פ וצ סעיצַארטסוליא עניישרעדנואװ טנכײצ
 ןײרא ךיוא ןעײג ןכַאז ס--פ ,שטײד ןיא קרעװ
 (09114019006 םעיגָאלַאטנַא סגרעּבסַאילע .א ןיא
 ןיא ןוא 140190068 .1/06216ז ןוא 1106
 ןיא ץֹוחַא ,יטסיצָאלז ,ט ןופ עיגָאלָאטנַא רעד
 ,ב"מז ןוא ןטפירשטײצ עשיויײ.שטיײד ענעדײשרַאפ

 ינַארפ ןיא ,ּפ ןופ רעצעזרעּביא רעטשרע רעד

 רענייא ללכּב--ץלָאּב לראש ןעװעג זיא שיזיוצ
 ידי רעד ןופ ןרָאטַאזירַאלוּפָאּפ ; עטשרע יד ןופ

 טָאה רעכלעוו ,(* ךיירקנארפ ןיא רוטַארעטיל רעש

 ַא ,סעניּפ .מ ץֹוחַא ,ןענעכער טינ ּביוא (*

 רעד ןגעװ קַאלַאּפ ןסיװעג א ןופ ןעלקיטרא רָאּפ

 יאלײב רעשירַארעטיל רעד ןיא רוטארעטיל רעשיריי

 ,12- 1911 26110'1ת טַאלּבגָאט םעד ןופ עג
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 ירַאפ (|) ןעטראמ ּויוָצְנַארפ ןסימ ןעמָאזוצ
 {.ג (012066 ןופ 'מונ 2 ןוא 1912 םורא טכעלטנפע
 יעטיל רעשידײ רעד רעביא סעברַא ןא ןאסטונס
 ןעגנולייצרעד ילװצ ןעגעג ײברעד ןוא רוטַאײ

 יזחָצֹּביא ץלָאכ טָאה רעטעּפש .שֵא ןוא .פ ןופ

 8601006 16 ףעגנולײצרעי ס--9 ןופ 'ֵכא
 ג"פ) 506ת0/6װא 61 201/69 000165 {5
 ַא טימ 1914 ,זירַאּפ ,16ז0416 86 {זגתס6
 .טפירש ןשיזיוצנַארפ ןטמירַאּב םעד ןופ עדעררָאפ
 ינעמולּב .ל טָאה רעטעּפש ,(' לימ רעיפ רעלעטש
 ינארפ ענעדײשרַאפ ןיא ן--פ טצעזעגרעּביא רלעפ
 0010!40- ןײז ןיא ךיוא .,ןטפירשטיײצ עשיזיוצ
 ןעײג סע יאװ ,216 465 000/649 08
 טשיויוצנארפ יו ןוא ,ס--9 ןכאז ןײנ ןײרא
 ןסירגַא רעײז ןײװעגסײרַא ןבָאה רעלעטשטפירש
 ,רעטכיד םעד וצ סערעטניא

 ס--8 ןופ 'ב 2 סױרַא ןענַײז שינַאּפש ןיא
 109 :קינוער אנכש ןופ 'זרעביא רעד ןיא קרעװ

 ,(ג (2ט/!114 12:86112 ג"פ) ;,ׂ,95ׂ

 ינײהַא ןַא טימ ,239 ן"ו ,1919 ,סערײא:סָאנעוּב
 ןסידײישיניטנעגרא ןטמירַאּב םעד ןיפ .5 ןגעוװ ריפ
 ידנַאהּפָא ןא ןיא עָאנושרעג ָאטרעּבלא טסיצילבוּפ
 / אםגת 9 {טג ןוא (רעצעורעּכיא םעד ןופ גנול
 ,1922 ,סערײאיסָאנעוב ,,41024 :64681/2 ג"פ)
 קינועד .ש ןופ עיגָאלָאטנַא רעד ןיא ךיוא 4241 זיז
 .(ט6 69 ס--פ ןירַא טײג (0460/08 ן,(,5
 .6) 8/ז04

 ןיֵאהעג טצעוענרעביא ,ּפ ןזיא שיליוּפ ןיא
 .טײצ טשיוײישיליּפ ענעדײשרַאפ יר ןיא ןיֹולּב

 רעשירָאטַאלימיסַא רעד ןוֿפ ןּביױהעגנָא ,,ןטפירש

 עניגער ךריד) 1906 2616 240. ןוא 2
 טזָאלעגסיױא ןיא (םיוצנירג קהצי ןוא לאטנעיליל
 רעטעלּכנָאט יד טימ ךוא 1917 3105 299. טימ
 .מעל ,ןא282 0116 ,2:260140 000216ת097
 ןאסשצ 00260014 רעװעקָארק ,0000014 רעגרעב
 יטריה .ש ,קַאלשנעּפַא .א ,ןאמגַאװ לואש ךרוד)

 ויא םיָאפכיב ןיא ,(ַא"א שטיװָאקלָאװ ,מ ,ןרָאה
 סט01268 6--5 וועל ךירנעה ךרוד סיורַא
 עירעס ַא ןיפ 'מונ רעטשרע סלַא (1601272)

 .(1898 ,,עשרַאװ) ?צ8סש9/1 זוגזמסז (!ט8סשצ)
 טָאה יקצאש .י ר"ר ןופ גנולײטטימ רעד טיול

 ןיא טכעלטנפעראפ יקסרעֿבָא פ"א ןאמרעכַא

 םעד 1912 0120002 טַאלענכָאװ סיקסװָאכָאטנעװש

 ןשילױּפ ןײר א ןיא .פ רעביא לקיטרַא ןקיצנײא
 : ,לאנרושז

 עקיזָאד יד רעייז טּביױל (? ןאנאק) קצגאנ 2 (*ה

 21 ,1914 ,284368812 ןיא 'זרעּביא
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 *+*עג טצעזעגרעּכיא .ט זיא שידייווש ןיא }

 דיא רעכלעוו ,(עז) זײרּפנערע .מ ר"ד ןופ ןרָאװ

 "רעּביא רעשילָאינַאּטש ןוא רעשירַאגלוּב רעד ךיוא
 ךזה :סױרַא זיא םֶרָאַפְכוּב ןיא .ּפ ןופ רעצעז

 קיויא ןופ 'יזרעּביא -- ׂש24164גז, 1606616ז
 ,(96 זײז ,1926 ,סלָאהקָאטש) קירּב לאינד ןוא ןַאמּביל

 *רַאפ ןיא .ּפ ןופ ןעגנוצעזרעּכיא ךיוא ןאהראפ
 ישיראגנוא ןיא ַא"צ ,ןכַארּפש ערעדנַא ענעדייש
 ,סינעילַאטיא ,שינעמור ,(ןָאסנילײּב השמ עז)

 ' .וו"זַאא ָאטנַארעּפסע

 ףע"הענמוא זיא .ּפ ןגעװ רוטַארעסיל יד
 בור סָאד ,רָאי וצ הָאי ןופ טסקַאװ ןוא סיורג

 "יא ןפרָאװעצ ,ןעלקיטרַא ןופ יז טײטשַאב רענָא

 שיערּבעה ,שידיי ןיא ןטפירשטייצ ענעדיישראפ רעּכ

 טײצ רעד ןופ טרפּב ,ןכַארּפש ערעדנַא ךיוא ןיא

 *רָאי ענַײז וצ -- רעטעּפש ןוא טױט ןַײז ןָאנ
 +ַארגָאילביב-ּפ א ןופ ןווירּפ ןטשרע םעד ,ןטײצ

 ,ָאב רעב טכַאמעג טָאה -- "ַאנַאיצרּפ, א -- עיפ
 ךוּבלעמאז א ,ץרּפ .ל .יא ב"מז םעד ןיא וָאכָאר
 ,י"נ ,"ג"פ רעשירארעטיל;} "ןעקנעדנָא ןַײז יצ

 ,עיפַארגָאילּביּב עקיזָאד יד :(126--103 ז'י ,5

 לָאמעלא טיִנ ןוא עקידנעטשליפ ןײק טיִנ טײװ

 יא סָאװ ,טימרעד ןיולּב ךיז טקנערשַאּב ,יונעג

 +ןײא זיא ןוא ,ןבעל ס--ּפ יײַּב ןרָאװעג טקורדעגה
 ענעגײא ס--ּפ (| :ןעלטיּפַאק יד ןיא טלַײטעג

 ןּבירשעג ןּבָאה ערעדנא סָאװ ,סָאי (2 ,ןטפירש
 ירעּפ ןוא עיפַארגָאיּפ ס--פ יצ (ג ,ן--ּפ ןגעװ
 -טלײטצגסױא רעדנוזַאּב} קיטסירעטקארַאכ רעכעלנעז

 ס--8 ןריזירעטקַארַאכ סָאװ ,ןלאירעטַאמ ענעי

 .רעּכִיא (4 ,(ךאיּפש רעשידיײ רעד וצ ןעגנויצַאּכ

 ײַאב ךָאנ .ןכַארּפש ערעדנַא ןיא .5 ןופ ןענניצעז
 ףהעלעיצעּפס ַא ןיא ןיטשרוג ,א טָאה ןװָאכָאר

 =, רעד ןופ דנַאטשוצ רעקיטציא רעד, טעברַא
 ,"טפירשטײצא רעקסנימ רעד ןיא) *עיפַארגָאיּכ
 ןטנכײצעגסױא ןַא ןבעגעג (86--72 ז'ז ,6
 ןשיפַאוגָאיּכ ןצנַאג םעד ןיס  זילַאנא ןשיטירק

 =ָאיב-ּפ רעי טימ לעיצעּפס .ּפ ןגעװ לַאירעטַאמ
 ךרָאא עטצעל יד ךיז טמענראפ עיפַארגָאילּביּב
 טכעלטנפערַאפ ןיוש טָאה רעכלעװ  ,ליזימ ןמחנ
 ַא ןופ ןטנעמגַארפ סלַא ןעלקיטרַא ײר עצנאנ א
 ענעדײשרַאפ ןטכײלַאּב סָאװ ,טעּברא רערעסערג

 םעד ןיפ ןּבעל םעד ןיא ןטנעמָאמ ןיא ןדָאירעּפ
 ןיא גניריטנעירָא רערעטכַײל .ּבילוצ --- . .רעטכיד
 לַארגָאילביּביּפ רעד ןופ לַאירעטַאמ ןסיורג סעד
 ןופ .ב"א ףדס ןא ָאד םיא ױימ ןעגנערב עיפ
 :םירּבחמ יד

 ,"ןעגניר,--"סעדָא ןיא ,ּפ , ,שטיװָאמַארּבא .ה
 רעפמעק סלא .ּפ, ,יקסרוגא .ש ;1 --11/ ,1
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 .סָאמ ,"טלעוו עשיטסינומָאק ,--"ןּביולגרעּבא ןגעק

 ןכירטשידנורגפ ,רעדנעלסיוא ,נ } ש ,1919 ,עווק

 ידע -- "געװ ס--94 10 ;"םוילַאער ןשידיי ןופ
 ס--ּפא ,10 ;}ׂש ,1925 ,װָאקרַאכ ,"טלעוו עטיורי

 ,קסנימ ,"טפירשטייצ, -+ "ךעלטעטש ןוא טעטש
 --".פ ןעװעג זנוא זיא סָאװ, ,דנאלזײא ,ר ;1926

 ,י"נ ,"ןעקנעדנָא ןַײז וצ ב"מזא / ץרפ ,ל

 ,י"נ ,'ןעּבעל עײג סָאד,--ןרָאהנײא דוד ; 5

 -- "הבצמ ַא ן--ּפ, ,14 1198--187 ז"ז ,4

 ךיז ײּב ,ּפ, ,קעּבלַא ,א ;1920 ,"גנוטיײצסקלָאפ,

 ,קָאטסילַאיּב ,"ןבעל עיינ סָאד, -- "ּבוטש ןיא

 ,1923 ,וס--"טיײיק ענעדלָאג יד, ,14 191 ,12

 רעד ןיא , -- "רעקיריל רעד .9, ,ןיגלָא ,מ 1
 עטלעמַאזעג, ,יקס--גא .ש ן"ןעגנאזעג ןופ טלעוו

 ּבָאה ךיא יװַע ,ושָאטַאּפָא י ;'4  ,"ןעטפירש

 ןַײז וצ ב"מז א / ץרּפ .ל ,יע---"ן--ּפ ןהעזעג
 "טנַאקַאּב עטשרע ןײמ,ג ,שא .ש ;"ןעקנעדנָא

 ירעּביא---,/ ,1915 ,"טפנוקוצ,--".ּפ טימ טפַאש

 ,יזנּכשא לאומש 186 ,1925 ,"טנייה , ןיא טקורדעג

 ײַאֹּב 8 1138 ,98 ,1924 ,ענליװ ,"גָאט ,-- תונורבז

 עיינ סָאד; -- ןאיצול ןהוז ס--פ, ,רעטנַאק

 -- רעּבוּב ןיטרַאמ 150 ,1918 ,סעדָא ,"ןעּבעל
611 016, 1905, 118 14---148110021 .60( 
 "נריב .נ ר"ד 1916 ןוא 1915 ,ןיוו ,1
 ;11 יב ,465260022166 500611604 --- םיוּב
 -- רזעילאיוב ;טזג 016 2002461/ -- 44
 עכילמיטסקלָאפ ס--ּפ} ,תרוּפיױּב ;1| ,"הפוקתה,

 ;111--1 ,1915 ,סָאי ,"טכילע ּב"מז---"ןעטכישעג-

 ,רעביילּב .י {'/ ,1924 ,"רעדעפ ,---ןאמרעדיּב ,א

 ,1914 ,"ןבעל סָאד, -- ?שיזיוצנַארּפ ןיא 94
 ,"טפנוקוצ, --- ?ןהָאפ יד .ּפ, ,ןוימדילעב ;93

 .פירש ענעּבילקעג; -- תובשחמילעב ;'ש11| ,2
 ךוּב.ּפ --14 ;("ךעלטדעטש יירד,) 11! ,| ,ןעט

 ,ה"מז ןׁש--|ׁש ,1915 ענליװ ,"טלעװ עשידוי
 רעד .94 ,14 11916 ,ב"טפ ,"טײצרהָאי םוצ ,56

 ; 152 ,1917 ,"טַאלּבעגַאט רעזדָאל, --- "רעקיטסימי

 --14 ;"טלעװ עשידוי, ךוּב-.ּפ --ןָאסלעגרעּב דוד

 ,ה"מז ,"ץרפ .ל .י ןופ טײצרָאי ןעטַײװצ םוצס

 *עדיא עשידיסח יד ןוא ,9, ,14 ;1917 ,װעיק

 יוועשטידרעּב ,י .מ 150 *,טעלב ,טיל, --"עיגָאלָא
 ;ב"סרת ,"הנשה רפס} -- "רמז ירבד, ,יקס

 סָאדע 'מונײ;ּפ--".ּפ ןופ ןעּבעל סָאד ,--ָאדיורּב .צ

 ץרּפ, ינײרב ןבואר ;9 ,1917 ,עשרַאװ ,"קלָאפ
 "תודיסח, ךוּב םוצ המדקה -- "תודיסחה ררושמ

 ,ּפ זיא, ,10 :1918 ,י"נ ,"המידק, ג"פ ,.ּפ ןופ

 ,י"נ ,"גָאט,--"!טײקכעלנעזרעּפ עסיורג א עקאט
 ערעמיטניא ןוא תונורכז ךיוא יװ ,1924 1//ןט
 ןיא ,(71915) "טפגוקוצ , ןיא םיא טימ ןכערּפשעג

 וצ "הפצה; ןיא וירּב רענעפָא א ךיוא "גָאט.

 1038 ץרּפ

 רעגײטש ןכעלדנעטשרַאֿפמוא ןַײז ןגעק ן--פ
 -- דלָאג ןַאמרעה ;ךעלעטניֿפ טימ  ןּבײרש

 יַאװַא רעַײז ,,ג .ס ;ג"פ .טיל ןופ ךוּב-ּפ

 יליּב עטנעקעּבא יד ףיוא .עיזנעצער עמער

 ,גרעּבדלָאג .א 126/| ,1890 ,8004023ט---"רעד

 ןופ טוט ןוא ןעּבעל םעד ןעגעװ ןעטקַאפ עיינ,

 *דלָאג .מ יא 5 15/ש ,י"ג ,"גָאט, -- "'ּפ

 יִּפ ןגעװ רענזיולק ףסוי טימ קימעלָאּפ ,ןייטש

 ,פָארּפ 13 ,1916 ,םטק. 2683ט---שיערּבעה ןיא

 ןטלַא ןפיוא טכַאנײּב, ,טדימׂשדלָאג סנָאפלא

 "רעטאעטײהכולמ ןשידי רעװקסָאמ ןיא "קראמ

 טציא ּבָאה ךיא יװ, שטײד ןיא ךוּב ןייז ןופ)

 7?ןא} ,י"נ "טייהיירפ, -- ("עװקסָאמ ןענופעג

 ן"גָאטע רענליװ ןיא טקורדעגרעּבא ,5

 ענייז ןוא ,9,) "סעדָא ןוא עשראװא ,ןירָאג ,ּב

 ;/1ו ,1911 ,"טפנוקוצ , -- ("רעקיטירק עטשרע

 עשידיי,--קילערָאג .ש ; !/| ,1915 "טפנוקוצ;--4

 ךיִּב-.ּפ---"רעקיריטאס סלַא ,9, ,ןאמטוג .ח ;"ּפעק
 עשידי יד ןוא .5, ,יקסניליג .ש .ג"פ ,טיל ןופ
 ,עשרַאװ ,"עגיל-רוטלוק, ג"פ ה"מזפ --- "לוש

 רעשיאערּבעה סלַא .פ, ,גרוּבזניג ,א ר"ד ;(4

 ---יקסװָאנַארג .א } '/ ,1915 ,"טפנוקוצ ,---"רעטכיד

 ,"רעטַאעט שידיײ ,1925 ,עװקסָאמ ,"דרעיינ, ּב"מז

 ןשיװצ ,54 ,סָארג .מ {111/ ,1925 ,עשרצאוו

 ,ןַאמסָאײג ,.װ 150 ,".טעלּב .טיל, -- "ןעעדיא

 1סממוג --- "בעל ס--פ ןיא םישדח עטצעל יד;

 ,םיוּבנירג קחצי ;12-:12 ,1915 ,800צ04מ

 --ןישורּבָאד 126 ,1925 "טנייה, -- ?יּבר רעזנוא,

 ינעמָאמ עכילטעג ,ןָאזעניד ,י  ;"גנַאגנעקנַאדעג,

 ,ּב"טּפ ,ה"מז".ּפ -- "געט עטצעל 0--9פ ןופ ןעט

 ןגעװ גנורעניארע עטרעגלאװורַאפ א, 10 6

 תסונ ס--ּפ4 ,קשמד .א ;6 ,4 ,"גָאטיײרפ ,--"ן---ּפ

 .ד .ח ר"ד 150 ,'טְעלֹּב ,טיל ,--"לושיטקלָאפ ןיא
 ןשיליוּפ ןופ עיצולָאװע עשיגָאנָאקע יד, ,ץיווריה

 ז1080:84 -- ".ּפ ןופ קרעװ יד טיול םוטנדיי

 ,ןיּבשריה .ּפ ;װ"א 16-15 ,1915 ,8008043
 "שריה יבצ 17 ,1922 "גנוגעוװַאּב רעזנוא ,--תונורכז

 ;"ןדויטע,--10 ;".טלעװ עשידוי , ךוב-.פ---ןַאק

 יַאיצילאג ן'פיוא גנוקריוו ס--94 ,טרעּברעה ,א ,מ
 ןתנ ;ןג"פ ,טיל ןוֿפ ךוּב;ּפ -- "םוהטנעדוי רענ

 יַסיִלֲאיַּב ,"ןבעל עײנ סָאד, -- תונורנז ,ןאמצרעה

 -- תונורכז ,(שטיוועלינאד) עלעשרעה ;192,,, ,קָאט

 "גײװ ,ז ;1915 ןװיס ,זדָאל ,"רוטַארעטיל, ה"מז*5

 ;1/ ,1925 ,"רעדעפ, -- "רבק ס--פ, ,רעּפ

 ,1912 ,"דנירפ, -- "ענליוו ןיא .5, ,רענליװ .א

 לעוּפהע רעמונ-.ּפ ;1ס--"ןיילַא ךיז ןעגעוו .9, 8
 ןיא .ּפ, ,יקסװעשטניװ .מ . ;ה"ערת .,,"ריעצה

 ,רעניװ ָאעל ; ׁש} ,1915 ,"טפנוקוצ ,--"אקירעמא
 ןעשידוי, סרערַאּב ,ג ןיא -- הטריװ ,מ ;ב4{ע
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 ,יקסּבושריװ .א ר"ד ;א"סרּת "רעדנעלַאק-סקלָאפ
 רעזנוא , --- ",ּפ ןופ ןעדויטע עשירטַאיכיסּפ יד;
 ;12--10 ,1918 ,ענליװ ,"דיתע
 ,ב ;! ,1910 ,םפמע. (060308816---וװעיק ןיא
 יד, ּב"מז--"טייק רענעדלָאג רעד ןגעװ , ,קעדַאלװ

 חֹולע--יקסדָארַאגַאז .ח .י ;1 1908 ,"טייצ עיינ

 --?טָאטעיטרוּבעג ןייז ןיא ,5 , ,10 ;ב"סרּת ,"ףסאיחא
 ,םײהקאז רֹוטרא 116 ,1924 "ךָאװ עטירטסוליא ,

 1045 14019006 216ז06מ1 ֹומ 46ז 306-
 } גָארטרָאפ רעט7 ,1924 ,גרוּנמַאה -- 411

 -- "קלָאפ ןופ טעָאּפ סלָא ,פ, ,רעמָאז פיליפ

 ,ּפ! ,יקסנוּבז .ּב יי ;1407120 לַאנרושז-טנגוי
 ,"קלָאפ סָאד} -- "רימזה6 ןיא רעציזרָאפ רעד

 .ּפ רעד וצ ריפנײרַא ,גרוּבליז התשמ ;9 ,7

 ,"םירטפנ ףניפ, עּבַאגסוא רעד ןופ עיגָאלָאטנַא

 :געירַאמ ןיא .ּפ, ,שוּברעּבליז היעשי ;1920 ןיוװ ;
 ,רעגניז םררבא ;50 "רעטעלּב ,טילא -- "דַאּב

 "ץילמהפ -- "בגועה , ןגעק עיזנעצער עפרַאש א

 יוליא, -- "!טײג .ּפע ,רעגניז ,י ;י ;(?)

 יָאלז רָאדָאעט ר"ד 116 ,1924 ,"ךָאװ עטרירטס

 2ט5 6106 עיגָאלָאטנא ןייז וצ ריפנײרַא ,יטסיצ
 ןוא .9, ,ןאמגילעז יר ר"ד ;31010684 ר

 .-- רעצעז ,.צ .ש ;1| ,"םיורגלימ,--"ושָאטַאּפָא

 יד ןוא ,פ, ,לבּבורז ;3 || ,ּב ,"טרָאװ סָאד;

 , "רוטלוק, ג"פ ה"מז*.ּפ--"טפַאשרעטעּברַא .עשידיי

 ,יקסװָאלטישז ,ח ר"ד ;1924 ,עשרַאװ ,"עגיל

 .טיל ןופ ךוּב-.ּפ--"קינכעט עשירעלטסניק ס.-פ;
 ז"ז ,'םולח ַא טלעװ יד; -- קנורט -י ,י  ;ג"פ
 : ןיא םזילַארוטַאנ ןוא םזילאעדיאא; 16 ;1
 ַאראלק ;(שֵא ןוא ,ּפ) ?רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 . עזָאר 11925 14/ןש  ,"טַאלּבסקלָאפ רעיינח---גנַאי
 "ער ןיא ליװ ןעגױא ענײז ןופ; ,שטיװָאּבוקַאי

 ;1918 ןסינ 'כ ,זדָאל ,"טַאלּבסקלָאפ, -- "ןעד
 ;50 ,"רעטעלּב עשירארעטיל,---"1915 ןיא 5, 4

 ןיא .ּפ) טעקנַאּב רעטרעטשראפ ַא , ,יקסנושאי .י

 ;87 ,1925 ,"גנוטייצסקלָאֿפ רעזנוא, -- "(ב"טַּפ

 *עּברא רעשידי רעד ןוא ,9, ,שטיװָאדידי .ש

 ןוא ,111 ,1919 ,ענליװ ,"טלעװו עיינ יד ,--"רעט

 .רוטַאנ ,שאוהי 1923 לירּפַא ,"גנוטיײצסקלָאּפ ,
 {1| ,1912 ,"טפנוקוצא -- .ּפ יב ןעגנורעדליש-

 *עלּכָארּפ יד ,דוי .א 150 "רעטעלּב ,טיל ,--{44

 ,"ןמוה דה, -- ןפַאש ס-:פ ןיא טיוט ןופ ןעמ

 -- ןפַאש ס--ּפ ןופ תודוסי ,ןיבײ ה 4

 ּב"טּפ ןיא ,פ, ,ץ"כ ןויצנב }6 ,1912 ,"םלועה ,

 ,ץֹּכ השמ 186 ,1925 ,"טנייה,---"ענליו ןיא ןוא

 ;9 ,1917 ,"קלָאפ סָאד -- רעלפיװצ רעד ,פ,

 ;סעדָא ,"ןעּבעל עיינ סָאד} --- (רדנסּכלַא) ןישַאכ
 הדוהי טימ .ּפ ןופ ךײלגרַאפ א ,ןָאסרַאזַאל ,מ

 .,ּפ ןָאדלעדַאלװ

 1040 ץ'רּפ

 יַאֹּב רעײז ןוא ןיקסוועשטידרעּב ןוא גרעּבנייטש

 ,א .י 1171 ,1908 "טפניקוצ,--תודיסח וצ גנויצ

 טּפיוהרעד) 175--172 ,1902 ,"הפצה, --- יקצעּבול

 ףהּתסא ר"ד ;(ןפָאש ס--ּפ ןיא תונורסח יד ןגעוו

 ,"טפנוקוצ,-- ".ּפ יב ןעּפיט-ןעיורפ יד ,עירול

 *לעװ ןוא רעטכידע--ןאמרעּביל םייײח ;'/ ,5
 ג"ןעװעג סָאװ, ,קַאװטיל ,א } 169--155 ז"ז ,"ןעט

 ,טיל, ,"רעטעּברא עשידי יד ןוא .פ, ,0

 .ז"ז ,"ורמוא ןיא , -- װָאקַאװטיל השמ ;5 ,"טעלּב

 ןיא ?קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייּב , 14 ;(,+6
 ,",טעלּב ,טילע --- "רעטַאעטירעמַאק רעװקטָאמ

 רעד ןופ רעטכיד רעד ,9, ,ןיװטיל שש 0
 ג/ ,1915 ,"טפנוקוצ --  "עדנעגעל רעשידיא

 ---?טסנוק עשיטסַאלּפ יד ןוא ,ּפ , ,ןייטשנעטכיל ,י

 ןַאמּפיל ;"ץיּפ ,-- ןיוועל ןושרג .150 ,".טעלּב ,טיל,

 ,רערעל השמ ן"טלעװ עשידוי, ךוּב-,ּפ --- ןיוועל

 םקעי ;101 ,"יטעלּב ,טיל,--"ךארּפש ס--ּפ ןגעוו;

 .יעּברא ןשידיי ןופ טרוּבעג יד ןוא .9, ,יקסגיצשעל
 487 ,1925 ,"גנוטייצסקלָאפ רעזנוא,---"סאלקירעט
 ,".טעלּב .טיל,--".ּפ ןָא רָאי ןעצ, ,שיקרַאמ ,ּפ

 *רַאװ יד ןוא ,9, ,(ףילאק) ינודקומ .א ר"ד 0

 .ןגעװ ,10 ;265 ,1912 ,"דניירפ,--"ענימג רעװעש
 3251 ,1911 ,10 ,"קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנײּב , -

 ירושז ןעגרָאמ,--"דיא רעצלָאטש רעד .94 ,4

 =ףעשט ןיא ,ּפ, ,סעזימ .מ ;1924 לירּפַא ,"לַאנ

 עטנעָאנ, ,ליזיימ ,1 150 ,",טעלּב ,טיל,---"ץיװָאנ

 ד"ז || ,192-187 ,169--162 ז"ז ,| "עטייו .ןוא -

 ,"טירש עשירַארעטיל עטשרע ס--פ, 14 1

 ה"מז-.ּפ---"שידיי ןוא .ּפ, ,10 50 ,"רעטעלּב ,טיל,

 --"ע"ש ןוא ,9, ,10 . 11924 ,"עגילײרוטלוק, ןופ

 +עשרַאװ,--"ענימג רעד ןיא .ּפז ,14 ;"ךוּב-יודנאל,
 ,,1925 ,"טגייה ,---"ווירּב .ס--ּפ , ,14 ; "ןטפירש רע

 ,שטיװעלַאכימ .ּב 1925 "טפנוקוצ6 ,91 ,6

 .לעכימ .מ ;} ,?טסילאיצָאס ןשידיי א ןופ תונורכז,

 *הָאי עשיטסילַאיצָאסילַאקידַאר ס--ּפ ןופ, .,ןהָאז

 ןופ,--םעדעמ ,װ ;ג"פ .טיל ןופ ךוּב-.פ--"ןער
 *רכומ עלעדנעמ ;126--123 ז"ז ,"ךוּב-ץיטָאנ ןיימ

 ןופ הרכזה רעד תעּב גנומיטש ןײמ , ,םירפס

 ,"ןעּבעל רעזנוא,--"לוש רעדָארּב ןיא ץרפ ,ל ,י

 434 ,"רעטעלב ,טיל} ןיא טקורדעגרעּביא ;סעדָא

 ןָאסנַאטַאנ .וװ ;1| ,1922 "רוטלוק ,---ןָאסלעדנעמ ,שי

 --"ןעקנַאדעגײדנורג- עשיֿפָאזָאליפ ס--9פ, ,(ןתניןּב)

 48, ,גרעּכמָאנ .ד .ה ן"טלעװ עשידוי, ךוּבייּפ

 --"החּפשמ רעשירַארעטיל רעד ןופ רעטָאפ רעד

 +עטיל א, 140--35 ז"ז ,1916 ּב"טּפ ,"ץרּפ ב"מז

 1919 ,עשראו ,תונורכז לטניּב א ,"רוד רעשירַאר

 ז"ז ,"ןענָאטעילעפ ךוּב  ןײז ןיא ךיוא ןײרַא)

 ;,"טנעמָאמ, --- "זנוא טלהעפ רע, ,14 ;((5
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 עשיטסיצילּביּפ ס--ּפ, ,װָאניסונ .י 6 13/זש

 1925 ,וָאקראכ ,"טלעװ עטיור ידע -- "עשורעי

 ,"ןעטפירשטַאנָאמ עשירארעטיל, ,רעגינ .ש ;ש1
 ןעגעװע 2108 ;| "רעּבירש עשידוי ןעגעוע }}

 ס--5, ,10 ן"טלעװ ,דוי, ְךֹוּבי פ--"שידוי ס--ּפ

 ;5-54 ,1922 ,"טלעוװירעכיּב, --- "רעריל-רעדניק

 ,ןאמיינ .י ,מ { *טנעמָאמ ,--"גרעּבמָאנ ןיא .פ, 4

 -- ..פ ײּב ןענרעל וצ ןּנָאה ןטסיצילּבוּפ סָאװ,

 ;1917 וועיק ,"ץרּפ , ח"מז ,רּתסנ 150 ,".טעלּב ,טיל,

 טימ , 10 ; סעיפַארגָאטָאפ-טנעמָאמ , ,רָאטקעּפס ,מ

 רעד ,9,) 1918 סעדָא ,"גנוטסעפ ןיא ,ץרּפ ,ל1,י

 ,/| ,1922 ,'טפגוקוצ , ,?טנַאטסערַא רעשיטילָאּפ

 יי .ש ;1915 "הריפצה ,--וָאלָאקָאס .נ 1 (40 ,ט11

 --ןיקריס .1 ;"ןעלמיה עיײנ, ה"מז---יקצינּפוטס

 ;1909 21/8 תצססאס- 8אסקעא2404086 0

 --51 ז"ז ,1904 ,106 11600720---םינָאלס לאוי

 --"ןָאזעניד ,יקס--בא ,ּפ4 ,שטיװָאלַאגעס .ז 2
 ,רעיײמ סירָאמ ןופ ר"א "ןעּבעל עשידיא סָאד ,

 -- }1 "קעטָאילּביּב רעשידוי רעד, ןגעװ ,,= ;11

 יד; ,ןיקלע .מ 1101 --1| ,1892 ,8008043מ

 ,ןיטבע .י ;"רעטעלּב ,טיל, ,ׁש ,1924 "רלדעפ

 ;"רוטַארעטיל רעשידיא רעיינ רעד ןופ ןעלייז יד,
 .לעּפע ,ּב {} ,1921 ,"טפנוקוצ , --"ןויסנת ןגעװ ,4
 יעל עײנ סָאד, -- "עיצקעל ַא ףיוא ,ּפ , ,םיֹוּב

 סלַא ,ּפ, ,ןײטשפע אנכש ;53 ,1917 ,סעדָא ,"ןעּב

 סָאדמ) 72 ז"ז ,1916 ,י"נ ,"רעטביד רעלַאיצָאס

 ,קירע סקַאמ ;("קרעװ ס--ּפ ןיא קלָאפיסטעּברַא
 עיצקורטסנַאק רעד וצ / ,ןעידוטשזעיצקורטסנָאק,

 ןפיוא טכאנײּב ןוא טײק רענעדלָאג רעד ןופ
 רעד רעּביא קילּברעּביאג ,10 ;"קרַאמ ןטלַא

 ינָאק | רוטַארעטיל ףעשידי רעד ןופ עטכישעג

 ןעטלַאהעג סעיצקעל סלקיצ םעד ןופ טקעּפס

 ןט31 םעד ,ןָאדנָאל ,"גניר רעטייּברַא םעד ןיא

 ןבעגעגסיורא ,1926 רעּבמעװָאנ ןט9 -- ױעגָאטקָא

 ןוא טעטימָאק סגנודליב לארטנעצ םעד ןופ
 ,"נניר רעטײּברַאא ןופ טוטיטסניא ץרּפ ,ל .י

 וצ ?טרָאװרָאּפ, ,יקסניפ דוד ;24 ז"ז ,ןָאדנָאל

 ,קרעװ ס--פ ןופ עּבַאגסיױא רענַאקירעמַא רעד

 =עג יד; ,סעניּפ .מ ר"ד ;אאן1ש--+צ11 זיז

 ז"ז ,11 ,"רוטַארעטיל רעשידוי רעד ןופ עטכיש

 *םיוא טינ ַא, ,יקצולירּפ חֹנ ;160-116 ,0

 יליּבו לקיטרא ס--ּפ ןגעװ) "טנעמָאמ רעטרעלקעג

 ;1924 ,"עגילירוטלוק , ,"ץרּפ; ה"מז --- ("גנוד
 *סקלָאּפ,--"טסייג רעגיהורמוא רעד , ,סקופ ראזַאל

 *עג םיא ּכָאה ךיא יװ , ,דניקנייפ השמ ;1918 "טַאלּב

 יכימ .י ; 5 14/זש ?טַאלּבסקלָאפ רעײנ ,--"ןהעז

 עײנ סָאדא -- 140 ;"עזומ עשידוי יד, -- ןַאמ
 ,"תורּבעמ; -- 18 ן53 ,1918 ,סעדָא ,"ןעּבעל

 .8 ,.פ, ,ןיטשלעקניפ ָנ'א תרבוח ,'א ךרּכ
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 ,"ןעטפירש  ,ןַאמשירפ דד 0 גל/זש ,",ש

 עײרפ; ,ןובצ ;"ןעטפעסמ ה"ממ 44 1

 "וצ -- "רוטַארעטיל רעשידי רעד ןיא עּבעיל

 ןװיטָאמיתעגושמ, ,רעזנוצ .ּפ ;ׁש11 ,1908 ,"טפנוק
 ,ןָארטיצ ,ל ,ש ;17--16 ,"רוטלוק ,--"ןפַאש ס--ּפ ןיא

 ,10 ;147 -- 127 זײז ,1 ,"תורוד עשירַארעטיל יירד

 רעד וצ ן--ּפ ייּבא 150 ,"רעטעלּב עשירארעטיל,

 עּבלעזסָאד) 69 ,1924 "גָאט, רענליװ ,'הדועס

 חסּפ ,"טנעמָאמ} ,"רדס םוצ ן--ּפ יב ט"א

 עּבלעזסָאד ,ׁש1--:/ 1917 "חלשה, ,8 ; (4

 ללה ןה--ד .,ט"ערּת ,ענליװ ,"תעל תעמ, ןיא
 1פ/1ש ,"טנעמָאמ,--"רעערּבעה סלַא ,9ּפ, ,ןילטייצ

 ,"רעטעלּב ,טיל, ;41/ ,08 ,גרעּבביצ .,י 3

 1108118--10 ;"טלעװ עשידוי, ךוּב,ּפ 48 0

 ,רוּפצ ,ּב .* ר"ד ;12-12 ,1915 ,80040438

 ,"רוטַארעטיל , ה"מז -- "רעקיטירק ענייז ןוא ,9,

 ,1915 ,"הריפצה, -- דײרפ .י .מ ;1915 ,1דָאל

 "טסוליא, -- "טנגויייפ! ,יקסװָאנַאגאק ,א ;9

 .ּפ/ ,ןַאהַאק ראזַאל ;16 ,1924 'ךָאװ עטריר

 סָאדא --- ?טסיצילּבוּפ ןוא טסינָאטעילעפ רעד
 ,"טַאלּבסקלָאפ רעזדָאל; --140 19 ,1917 ,"קלָאפ

 ס--8פ ןגעװ א"צ) תונורכז ,10 ;1918 חסּפ

 ,"גָאטײרפ ,--("שאה תליגמ; סקילַאיּב ןופ 'זרעּביא

 ;1925 חסּפ ,"טַאלּבסקלַאפ רעיינע---14 ;6 ,4
 1640. 1)1421:002--- *ליפָארּפ סלַא ,פ, ,,ןהָאק סנַאה

 גיודול ןוא סעלעּבַא ָאטטָא ןוֿפ "א 7

 עשידיי סָאד, ,ןאדזאק ,ש .ח ןּב"ּפרּת ןיוו ,ָאטַאּצ

 ; 1915 ,88ס18עא (206--"קרעוו ס--ּפ ןיא דניק
 "לוק, ג"פ ,"ץרּפ; ה"מז--"לוש יד ןוא ,5, ,4
 ס--ּפ! ,ץטַאק ,מ 1924 ,עשרַאװ ,"עגילירוט

 ;{ ,"רוטַארעטיל , ב"מז--"ןעטכישעג עכילמיטסקלָאֿפ

 ;50 ",טעלּב .טיל,--"קיזומ יד ןוא ,ּפ, ,ןָאק .ה

 ;16 ,1916 ,"ןעגַארפ.סנעּבעלא -- לעסַאק דוד

 ,04 ;"טלעװ עשידוי, ךוּבי;ּפ--ענזיצַאק רעטלַא
 ;16 ,1916 "ןעגארפיסנעּבעל,--"עדנעגעלי,ּפ יד,

 1924 ,"עגילירוטלוק , ג"פ ,*ץרּפ, ה"מז -- 4

 ;(/ ,1924 ,"רעדעפ רעד, ןיא טקורדעגרעּביא)
 -- "ן--ּפ טימ ןײג רימ ןענעק ןענַאװ זינג ,4

 ןָאסנעלענעצַאק .ל .י ר"ד ;50 ,"רעטעלּב ,טיל ,

 -- טַארעפער ןַײז ןופ טכירַאּב ,(ילגי ןּב יקוּב)

 "זיולק ףסוי ר"ד 114 ,1915 ,1108818 2000

 "םיבתּכא עשיערּבעה ס--9 וצ המדקה -- רענ

 'ז ךרּכ ,"תלשה;---14 ; ּב"סרּת ,"הנשה רפס ,,--164

 --?ףוטַארעטיל עשידיא יד ןוא ,ּפ , ,שטיװָאנמלק ,ז

 =.ּפַא, ,גינעק ָאעל } 60 ,1925 ,עגיר ,"סיינ עטצעל},

 לָאטַאנַא/ 18 4 22/ 1 ,ןָאדנָאל ,"טיײצ ,--הבצמ

 .ּפ/ ,ןינרק ,א 4 26/אזז ,1ט----*.ּפ ןוא סנַארפ

 ,1907 ,"רעפּפמעק רעשידיא, -- "ןָאגראשז ןעגעוו

 -- ?גָאלָאכיסּפט סלַא .ּפע ,קַאּבָאװ .א ר"ד 7

: 
3 

4 
9 
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 ייספ עװויטקעלָאק יד, 10 ,ג"פ .טיל ןופ ךוּב-ּפ
 סלַא ,רעקימאניד םלַא --.ּפ) ן--פ יב עיגָאלָאב

 ,"ןטפירש ,---"(םזיציטסימ ס--ּפ ,גָאלָאכיסּפ:רעקלעֿפ

 יָאמ םניא ?טכַאנַאּב,-- שטיװָאניּבַאר קאסיא 1

 ,עװקסָאמ ,"דרע עײנ, ב"מז--"רעטַאעטײעכולמ רעווקס

 יד ןופ ןּבעל סָאד , ,שטיװָאניּבַאר חרש 5

 גנורעדליש רעד ןיא ןסָאלקיסטעּברַא ןוא "סלדנאה

 טעּברַאאּב ,ש1---/ ,1909 ,28ק. תזק'מ---*,ּפ ןופ

 לואש ;ג"פ ,טיל ןופ ךוּב-ּפ ןיא שידײ ףיוא
 ;4/111 ,1910 ,י'נ ,"ןעּבעל עינ סָאד,---ןיקסאר
 ה"מזי.ּפ--"דניק עשידיי סָאד ןוא ,9, ,ןיּבור ,י

 טמק,-- ןַאמסעװיר ,מ 1924 ,"עגילײרוטלוק,
 ,עטיל ידע --- ןיקויר .ב ;111 ,116100ע08
 ,1912 י"נ ,ןעזײר .א ןופ ר"א ,"טלעוו עשיראר

 ;208--200 ז"ז ,1912 י"נ ,"ןעּבעל עײנ סָאד,

 ,וס 14 ;10:1 ,1915 ,"טפנוקוצ , ,ןעזײר ,א

 ,טילע ןיא טקורדעגרעּביא = ,2411---/11 ,0

 -- "ןעּבעל ןײמ ןוֿפ ןדָאזיּפע, ,14 ;"רעטעלּב
 ןבעל ןײז -- 9, ,ןעזיר ,ז 1926 ,"טייהיירפ ,
 ,1920 ,"ךעלעמײּב עקנינירג , ,"קרעוו ענייז ןוא
 ,ענבליװ ,ָא"שיצ ג"פ ,םרָאפרושָארּב ןיא ךייא

 --".ּפ ײּב קיטַאמארג עשידײג ,14 ;16 ז"'ז ,1

 ,טילַאש השמ ;103--10 ,18 ;57 ,50 "רעטעלּב ,טיל;

 --"עגליװ ןיא .ּפ, ,10 ;"ןעדויטע עשירארעטיל,
 םדאה ,9, ,ָאריּפאש הוח 50 ,"רעטעלּב ,טיל,

 רעד, ,עּבלאוש ,1 ;'/ 'כ "חלשה,-- "רּפסמהו

 13/ןש ןופ "טנעמָאמ,--",9 ײּב ךֹוזאּב רעטצעל
 ירעװ, ג"פ ,"ן'ץרּפ טימ, ,דייווש קרַאמ 26

 ןיא .ּפ יב, ,רוש .ל ;47 ז"ז ,1923 י"נ ,"עּב

 לארשי ;190111 ,1925 "טלעװ עטיור, -- "בוטש

 --?רעטסערג רעד זנוא ייּב ,ּפ זיא סָאװראפ , ,ןרעטש

 ּפָאק םוצ ןעניורקפ ,14 ;1924 "גנוטייציסקלָאפ,

 רעוועשראװ, ּב"מז -- "קיטירק רעשידיי רעד ןופ

 --"םירטפנ ירד, ,רעּפיש ,י ר"ד ;} 1926 ,"ןטפירש

 רעזנוא ,---10 }46 ,1918 ,סעדָא ,"ןּבעל עײנ סָאד;
 --"םזינויצ ףעד ןוא ,99 ,14 ;7 ,1922 ,"גנוגעװַאּב

 ;"רעביירש עשידיא , ,םכילעיםולש ;1925 *טנייה,

 װעיק ,"טיײצרהָאי ןעטײװצ םוצ, ה"מז---ינו.מש
 עשידיא, -- "עגיר ןיא .5, ,(תודנע ,ת ;(7
 ,1925 "קלָאפ סָאד, ,1910 *עמיטש

 -- 1894 3:/ש) עזָאר טקַאל-ץרּפ
 ײקעלַאיינ) וויליּפ ןיא .ּבעג (

 2ָאפ ריא .טנגעג רענילּבול ,(עירדנַאס
 עצנַאג יד יװ ,טָאה סָאװ ,ףסוי ,רעט
 :טלעוו ןדיי ןופ טמַאטשעג ,עילימַאפ:ץרּפ
 :ָאמ ַא ןײלַאי ,םירחוס רעגיצנַאד ,עכעל

 1044 טקאליץרפ ץרפ

 ;לעטשעגנָא ןַא ןעוװעג ויא ,דיסח רעציזד

 סרעטומ רעד ןופ ,רחוס = דלַאװ ַא ייּב רעט
 רעשייּבר:שינּבר ַא ןופ יז טמַאטש דצ
 גנויצרעד עטשרע יד ןעמוקַאּב ,החּפשמ
 טױט סרעטָאּפ ןכָאנ יז טָאה ,רדח ןיא
 שיסור טנרעלעג
 ןטנעדוטס יד ייּב
 ןשימָאנָארגַא ןופ
 5געעג ,טוטיטסניא
 לושלטימ טקיד
 2וטש ,קצָאלּפ ןיא
 14 -- 1911 טריד
 לושכיוה רעד ןיא
 ?ױַאפ ,עשרַאװ ןיא
 ןיא ןּבעל:יטַאװירּפ ריא קידנעגנערּב
 ריא ןופ הביבס רעד ןוא זה םעד
 סָאװ ,ץרּפ שוּבייל:קחצי דניקרעטסעווש

 ַא ןיא טרעדלישעג רעטעּפש טָאה יז

 :פיד םעד ןעמוקַאּב .תונורכז ייר
 :קַארּפ יז טָאה ,ןירָאטקָאדנָאצ סלַא םָאל
 :עג רעטעּפש ,וָאטרַאּבויל ןיא טריציט
 הנותח רעד ךָאנ ,עשרַאװ ןיא טּבעל
 סקַאל רעדנַאסקעלַא רָאטּפלוקס ןטימ
 וצ ןיוש .ענליוו ןיא טצעזַאּב ךיז 3
 -יֵל ןּביירש וצ ןּבױהעגנָא רָאי 14 -- 3
 גנוקריוו רעד רעטנוא שיסור ףיוא רעד
 ,הביבסנטנעדוטס רעטשיסוררַאפ רעד ןופ
 רעטעּפש רעדיל עריא ןופ לייט ַא יז טָאה
 .גאאסקע לַאנרושז םעד ןיא טקורדעג
 שידיי וצ רעּבירַא יז זיא ענליוו ןיא
 ?יל ייר א טכעלטנפערַאפ 1926 טניז ןוא

 ָײ
 או

 :ַארעטילא ןוא "גָאט רענליווא ןיא רעד

 א טימ טנכייצעגסיוא ,"רעטעלּב עשיר
 ?ניא ןרעדנוזַאּב ַא ,ליפעג ןשיריל ןפיט
 עריא ןּבָאה ,ןשירארעטיל ַא ךיוא ,סערעט
 םעד ןגעװ תונורכז עטנָאמרעד ןיוש
 בקעי ןוא ץרּפ ,ל .י ןופ ןּבעל ןעמיטניא
 ןוא 1924 "טלעוו:רעכיּבח ןיא) ןָאזעניד
 ,32 ,30 ,1924 "רעטצלּב עשירַארעטילח

4 42, 43, 30), 


